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ÎNCHEIERE  SEZON  NIVOLOGIC  2018-2019 

 
Aceasta este ultima informare nivometeorologică din sezonul de iarnă 2018-2019, 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 NIVOMETEOROLOGICĂ 

 
PENTRU ALTITUDINI MAI MARI DE 1800 m 

 
 

CARACTERIZAREA VREMII din ULTIMELE  ZILE şi STAREA STRATULUI de ZĂPADĂ: 
Vremea a fost instabilă. S-au semnalat averse de ploaie, însoţite de descărcări electrice, 

intensificări ale vântului și izolat grindină. Stratul de zăpadă a continuat să scadă. Zăpada mai persistă 
pe firul văilor, este puternic tasată şi umezită..  

La ora 15, înălţimea stratului de zăpada din platforma staţiilor meteorologice măsura 47 cm 
Bâlea-Lac și 5 cm Vf. Omu.  

 
 
În următoarele zile, vremea va continua să fie instabilă mai ales în cursul după-amiezelor și al serilor, 
când cerul va prezenta înnorări temporare şi se vor semnala ploi cu caracter de aversă, ce vor fi 
însoţite şi de descărcări electrice și izolat de grindină. Cantitățile de apă vor fi local însemnate. Vântul 
va sufla slab şi moderat, cu intensificări în cursul averselor. Se va semnala temporar ceaţă. 
  
STABILITATEA şi EVOLUŢIA STRATULUI de ZĂPADĂ: 

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

 
meteorolog: Narcisa Milian 

 
 

mailto:nivologiesibiu@gmail.com

