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Se schimbă vremea. Temperaturile
scad cu peste 10 grade

Meteorologii anunţă o scădere
însemnată a temperaturilor, de joi, în partea
de nord şi de vest a ţării, urmând ca răcirea
să se simtă şi în sud şi est, de vineri, când
temperaturile scad cu peste 10 grade
Celsius, de la o zi la alta. „Schimbările în
ceea ce priveşte regimul termic vor începe
pe parcurusul zilei de joi, pentru partea de
vest, de centru şi de nord a ţării, unde vor fi
ploi pe arii extinse, iar faţă de ziua de
miercuri, acolo vom avea scăderi însemnate
ale temperaturii, care se va situa între 15 şi
25 de grade. În schimb, tot joi, în partea de
sud şi de est a ţării, unde vremea rămâne
frumoasă pe parcursul zilei, vom avea
temperaturi maxime de 31 de grade”, a
declarat meteorologul de serviciu al
Administraţiei Naţionale de Meteorologie
(ANM). Potrivit reprezentantului ANM, odată
cu extinderea norilor spre sudul şi estul
României, de vineri se va răci şi în aceste
regiuni. „De vineri, în sud şi în est vorbim
deja de o vreme rece pentru această
perioadă din an. Iar temperaturile maxime
vor fi cuprinse între 11 şi 18 grade, adică o
scădere cu peste 10 grade faţă de ziua de
joi”, spune meteorologul. Sursa citată mai
menţionează că sâmbătă temperaturile
rămân aproximativ la aceleaşi valori ca în
ziua de vineri, iar de duminică se va produce
o uşoară încălzire. Săptămâna următoare,
temperaturile vor fi normale pentru această
perioadă, de 20 - 22 de grade Celsius,
potrivit ANM.

ConstanțaEdiţia a VII-a vine cu o premieră 

“Octombrie - Luna
Asigurărilor de Locuinţe”
Deşi, în primele şase

luni ale acestui an, s-
a remarcat o uşoară

creştere, de circa 6% comparativ
cu aceeaşi perioadă din 2018, a
primelor brute subscrise pe
segmentul asigurărilor de
locuinţe (obligatorii şi
facultative), gradul de acoperire
al locuinţelordin România este în
continuare insuficient, situându-
se în jurul valorii de 20%. Mai
mult decât atât, deşi numărul
poliţelor în vigoare (obligatorii şi
facultative) din primul semestru
al acestui an a fost de 3.226.790,
în creştere uşoară cu circa 2%
(61.612 de contracte) faţă de perioada
similară a anului precedent, în ceea ce
priveşte despăgubirile, volumul
acestora s-a mărit semnificativ.
Conform datelor publicate de
Autoritatea de Supraveghere
Financiară - ASF, valoarea totală a
despăgubirilor achitate de asigurătorii
de locuinţe a crescut cu 56%în
primele 6 luni din 2019, până la 47,07
milioane de lei, faţă de S1 2018 (30,14
milioane lei).

n INUNDAŢII, INCENDII,
CUTREMURE, DAR ŞI... TORNADE n

În România, locuinţele sunt ameninţate
de o multitudine de riscuri. De
exemplu, în primul semestru al acestui
an, numărul intervenţiilor pentru
limitarea/ înlăturarea efectelor
inundaţiilor a crescut cu 46% faţă de
aceeaşi perioadă din 2018, arată
datele Inspectoratului General pentru
Situaţii de Urgenţă: 3.227 de cazuri. În
urma acestora, au fost distruse,
avariate sau inundate 1.253 de
locuinţe. În aceeaşi perioadă s-au
înregistrat 17 alunecări de teren, dar şi
9.394 de incendii, dintre acestea 3.699
afectând locuinţe. Dincolo de aceste
aspecte, există dovezi că schimbările

climatice se manifestă şi la
nivelul ţării noastre, provocând
fenomene meteorologice
extreme. Furtunile violente și
fenomenele de tipul tornadelor
atrag atenţia din ce în ce mai
mult asupra acestui aspect, iar
studiile ştiinţifice confirmă faptul
că au loc modificări ale climei. 

n ÎN PREMIERĂ, DESPRE
ASIGURĂRI ŞI SCHIMBĂRILE
CLIMATICE n APPA - Asociația
pentru Promovarea
Asigurărilorlansează, alături de
UNSAR - Uniunea Naţională a

Societăţilor de Asigurare-Reasigurare
şi PAID România - Pool-ul de
Asigurare Împotriva Dezastrelor
Naturale, lansează a VII-a ediție a
campaniei “Octombrie - Luna
Asigurărilor de Locuințe”,
reamintindu-le românilor că pot face
ceva pentru siguranța locuinței lor,
chiar și în fața unor dezastre de
proporții. În acest an, în premieră,
campania urmăreşte să atragă
atenţia atât asupra schimbărilor
climatice şi a impactului acestora
asupra locuinţelor românilor. Proiectul
se derulează în perioada 1-31
octombrie.


