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Meteorologii estimează, pentru următoarele două săptămâni (16 - 29 decembrie), o vreme
deosebit de caldă cu valori termice mult mai ridicate decât cele specifice lunii decembrie,
la nivelul întregii ţări, iar posibilitatea de apariţie a precipitaţiilor va apărea local şi
temporar după data de 20 decembrie, potrivit prognozei de specialitate publicată, luni, de
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).
În Banat, în prima săptămână de prognoză, vremea va fi deosebit de caldă pentru această
dată. Media temperaturilor maxime se va situa între 13 şi 16 grade, iar a minimelor între 3 şi 6
grade. În cea de-a doua săptămână se va răci treptat, astfel încât la finalul acesteia media
temperaturilor maxime va fi de 4 grade şi a minimelor de -1 grad, valori apropiate de cele
specifice perioadei. Probabilitatea de ploaie va fi în creştere din data de 20 decembrie.
În Crişana, până în data de 22 decembrie, regimul termic va fi caracterizat de valori mult mai
ridicate decât cele specifice lunii decembrie. Astfel, vor fi temperaturi maxime a căror medie se
va situa, în general, între 13 şi 15 grade şi minime, în medie, între 3 şi 6 grade. Din data de 23
decembrie se va intra într-un proces de răcire treptată, care va face ca în ultimele zile de
prognoză să se înregistreze temperaturi în jurul celor caracteristice perioadei. Media
temperaturilor maxime va fi de 4 - 5 grade, iar a minimelor se va situa în jurul valorii de -1 grad.
Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată în intervalul 21 - 29 decembrie.
În Transilvania, în prima săptămână de prognoză, media maximelor termice nu va avea variaţii
importante şi va fi de 10 - 12 grade, iar a minimelor va creşte treptat, de la -4 grade, în prima zi,
până la două grade în ultima. În cea de-a doua săptămână, se va răcori treptat, maximele
termice vor ajunge până la două grade la finalul intervalului, iar minimele până la -5 grade.
Probabilitatea de precipitaţii va fi ridicată începând cu data de 20 decembrie.
În zona Maramureşului, până la finalul primei săptămâni de prognoză, media maximelor
termice se va situa între 11 şi 14 grade, iar a minimelor între 1 şi 4 grade. Ulterior, se va răcori
treptat, astfel încât în ultimele zile din interval vor fi temperaturi maxime care în medie vor
atinge doar 3 - 4 grade şi minime a căror medie se va situa uşor sub pragul de îngheţ. Din data
de 20 decembrie, temporar, vor fi precipitaţii aproape în fiecare zi.
În Moldova, în perioada 16 - 25 decembrie, vremea va fi caracterizată, în general, de valori
termice mult mai ridicate decât în mod normal în acea perioadă. Media temperaturilor maxime
va fi cuprinsă între 7 şi 14 grade, iar a minimelor între 1 şi 4 grade. După acea perioadă, se va
răci treptat, cu aproximativ 4 - 5 grade, până la finalul intervalului de prognoză. Probabilitatea
de precipitaţii va fi în creştere după data de 20 decembrie.
În Dobrogea, până în data de 24 decembrie, vremea se va menţine mai caldă decât în mod
normal în această perioadă. Se vor înregistra, în medie, temperaturi maxime de 11 - 15 grade şi
minime de 5 - 8 grade. Din 25 decembrie se va răcori uşor şi treptat, în medie cu 4 - 5 grade,
până în ultima zi de prognoză. Ploile îşi vor face apariţia în intervalul 22 - 29 decembrie.
În regiunea Munteniei, în intervalul 16 - 24 decembrie, vremea va fi mult mai caldă decât în
mod normal în acea perioadă; media temperaturilor maxime va fi de 12 - 15 grade, iar a
minimelor se va situa, în general, între 2 şi 4 grade. Va urma o perioadă în care temperaturile
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vor începe să scadă treptat, astfel încât, la finalul intervalului de prognoză, media maximelor
termice va fi de 5 - 6 grade, iar a minimelor între -1 şi 0 grade. Trecător şi pe arii restrânse,
după data de 20 decembrie, în unele zile vor fi ploi slabe.
În Oltenia, până în data de 25 decembrie, vremea se va menţine mult mai caldă decât în mod
normal în această perioadă şi se vor înregistra, în medie, temperaturi maxime de 10 - 13 grade,
în timp ce minimele vor fi, în general, între 1 şi 4 grade. Din 26 decembrie se va răcori uşor şi
treptat, iar în ultimele zile mediile maximelor de temperatură vor ajunge până la 4 - 5 de grade,
iar a minimelor se vor situa în jurul valorii de 0 grade. În unele zile şi trecător vor fi condiţii de
ploaie slabă, începând cu data de 20 decembrie.
La munte, temperaturile vor fi în creştere până în 18 decembrie, când media maximelor va
atinge 14 grade, iar a minimelor 7 grade. După această dată va începe un proces de răcire
treptată ce va face ca, în ultimele zile de prognoză, temperaturile să devină negative atât ziua,
cât şi noaptea. Din data de 20 decembrie, în unele zile, local, vor fi precipitaţii (ploaie, lapoviţă
şi ninsoare).
Estimările sunt realizate folosind produsele numerice ale Centrului European pentru prognoze
pe medie durată (ECMWF) de la Reading, Anglia. AGERPRES
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