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ÎNCHEIERE  SEZON  NIVOLOGIC  2017-2018 
 

Aceasta este ultima informare nivometeorologică din sezonul de iarnă 2017-2018, pe care îl 
considerăm încheiat. Mulţumim tuturor celor care au sprijinit şi sprijină activitatea de nivologie, 
colegilor de la staţiile meteorologice cu program nivologic şi nu în ultimul rând, celor care au fost 
interesaţi de informaţiile transmise prin buletinele nivologice. 

O vară cât mai frumoasă tuturor! 
 

INFORMARE NIVOLOGICĂ 
- valabilă pentru masivele Bucegi  şi  Făgăraş (versantul nordic) - 

emis pentru perioada 03 mai 2018 ora 21 – 07 mai 2018 ora 21 
LA ALTITUDINI MAI MARI DE 2000 METRI 

 
CARACTERIZAREA VREMII din ULTIMELE 3 ZILE şi STAREA STRATULUI DE ZĂPADĂ în 
data de 03.05.2018, ora 15: 

În ultimele zile vremea a fost în general frumoasă şi caldă. Cerul a fost variabil. prezentat 
înnorări temporar accentuate şi pe arii extinse a plouat sub formă de aversă; trecător, pe creste, au 
fost şi precipitaţii mixte. Vântul a suflat moderat, cu intensificări temporare de peste 70 km/h, mai 
ales pe creste. Zăpada a continuat să se topească accelerat şi este discontinuu în majoritatea zonei 
montane, astfel încât astăzi, la ora 15, stratul de zăpadă măsura 32 cm la Bâlea-Lac şi 52 cm la 
Vârfu Omu. Sub 1800 m nu se mai întâlneşte zăpadă decât pe firul văilor aflate la altitudini 
superioare. 

 
EVOLUŢIA VREMII ÎN INTERVALUL 03 mai 2018 ora 21 – 07 mai 2018 ora 21: 
INTERVALUL 03.05.2018 ORA 21 – 04.05.2018 ORA 21 (vineri): 

Vremea va fi în general frumoasă și deosebit de caldă pentru această perioadă. Cerul va fi 
variabil, mai mult senin noaptea, cu unele înnorări temporare după-amiaza, când pe arii restrânse 
se vor semnala averse de ploaie însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu 
intensificări locale.  
Peste 1800 m: temperaturi minime: 3la 8 gr.C;  temperaturi maxime: 10 la 16 gr.C   
Sub 1800 m: temperaturi minime: 8 la 11 gr.C; temperaturi maxime: 16 la 21 gr.C 
 
INTERVALUL 04.05.2018 ORA 21 – 07.05.2018 ORA 21 (sâmbătă – luni): 

Vremea se menține deosebit de caldă pentru această perioadă în cursul zilei de sâmbătă, 
dar va deveni în general instabilă începând din cea de a doua parte a zilei. Cerul va prezenta 
înnorări temporar accentuate şi se vor semnala averse de ploaie ce pot avea și caracter torențial, 
însoțite de frecvente descărcări electrice și intensificări ale vântului ce pot lua şi aspect de vijelie. 
Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare, însoțind aversele. Instabilitatea se va 
menţine şi în cursul zilei de duminică şi luni, iar temperaturile vor marca o uşoară scădere. 
Peste 1800 m: temperaturi minime: în scădere, de la 3...8 gr.C la 1...4 gr.C;   
                         temperaturi maxime: în scădere, de la 8...14 gr.C la 4 la 10 gr.C   
Sub 1800 m: temperaturi minime: în scădere, de la 7...13 gr.C la 4 la 8 gr.C;  
                      temperaturi maxime: în scădere, de la 16...21 gr.C la 10 la 15 gr.C 
 
STABILITATEA şi EVOLUŢIA STRATULUI de ZĂPADĂ 

Zăpada va continua să se topească. Izolat, din zonele adăpostite unde au rămas depozite 
mai mari de zăpadă, se mai pot desprinde bulgări sau bucăţi de zăpadă umedă.                 
  

mtg. Narcisa Milian  


