
Informare nivometeorologică pentru 
perioada 25.05.2023 ora 21 - 29.05.2023 ora 21,

 la altitudini de peste 2000 m
 

Zăpada, care este prezentă îndeosebi pe versanții cu orientare nordică, va continua să se topească, 
datorită temperaturilor pozitive, a insolației și local a ploilor, iar apa rezultată din topire va intra în strat, 
umezindu-l suplimentar. Stratul de zăpadă este puternic umezit și prezintă izotermie pe întreaga grosime, iar 
spre sol este compact. Pe versanții umbriți și pe scocuri se mențin depozitele mai vechi de zăpadă. 

Izolat, odată cu acumularea apei rezultate din topire, precum și a celei din ploaie, se pot desprinde 
straturi succesive de zăpadă, unele chiar de la sol, ducând la declanșarea unor avalanșe de topire, din care 
unele de profunzime, riscul declanșării fiind amplificat la supraîncărcări.

MUNȚII FĂGĂRAȘ, BUCEGI

Vreme relativ caldă și 
temporar instabilă 

după-amiaza și seara

Stratul de zăpadă s-a topit semnificativ, devenind discontinuu și se mai întâlnește doar la altitudini 
mari, pe văile umbrite și pe scocuri. Și în următoarele zile, zăpada va continua să se topească, datorită 
temperaturilor pozitive, a insolației și local a ploilor. Cu totul izolat, pe pantele unde mai este zăpadă, 
aceasta poate aluneca peste solul umed, ducând la declanșarea unor avalanșe de topire de mici 
dimensiuni.. 

MUNȚII CĂLIMANI, PARÂNG-ȘUREANU, ȚARCU-GODEANU,  RODNEI

RISC 2 - MODERAT
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Evoluția vremii din perioada 22.05.2023 - 25.05.2023

    Vremea a fost relativ caldă și instabilă. Cerul a fost variabil, cu înnorări temporar accentuate, în special 
după orele amiezii. Local s-au semnalat ploi care au avut și caracter de aversă, însoțite și de descărcări 
electrice, mai ales în Carpații Occidentali și Meridionali. Cantitățile de apă au depășit pe alocuri 15-20 l/mp, în 
special în masivele vestice. Vântul a suflat slab și moderat, cu intensificări temporare ce au atins 40-50 km/h. 
Izolat s-a semnalat ceață. Stratul de zăpadă a continuat să scadă accentuat, cu până la 35 cm la Călimani, 
18 cm la Bâlea-Lac. Pe versanții umbriți, în zonele și mai ales vâlcelele adăpostite, se mențin acumulările 
vechi și mai însemnate, unde zăpada este întărită.  

În data de 25.05.2023, la ora 15, stratul de zăpadă din platforma stațiilor meteorologice măsura: 
Carpaţii Meridionali: 140 cm la Vf. Omu, 110 cm la Bâlea-Lac
Carpaţii Orientali: 21 cm la Vf. Călimani

  meteorolog: Narcisa Milian

Prognoza vremii în intervalul 25.05.2021 ora 21 - 29.05.2023 ora 21

     Vremea va fi caldă și temporar instabilă, mai ales după-amiaza și seara, când cerul va prezenta înnorări 
accentuate și se vor semnala ploi cu caracter de aversă, însoțite și de descărcări electrice. Vor fi condiții 
pentru grindină și vijelii. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în cursul averselor. Trecător 
se va semnala ceață. 

Temperaturi prognozate în intervalul 25.05.2023 ora 21 - 29.05.2023 ora 21: 

Peste 1800 m: temperaturi minime:    1 …  6 grade 
                         temperaturi maxime:   5 … 11 grade 
Sub 1800 m:    temperaturi minime:   4 …   9 grade 
                         temperaturi maxime:  10 …18 grade 

Vânt la peste 2000 m: intensificări temporare de 40-50 km/h, din sector nordic-estic

Altitudinea izotermei de 0 grade: în jur de 3000-3200 de metri

                                                                                                                         



Legendă

Zăpadă viscolită cu formare de 
plăci de vânt

Alunecarea întregului strat

Zăpadă proaspătă

Strat de instabilitate

Principalele mecanisme ce conduc la declanșarea avalanșelor

Căsuțele marcate cu gri 
reprezintă expoziția 
versanților cu risc 

Zăpadă umedă


