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Vânt puternic. 
Topire accelerată a 

zăpezii.

 MASIVELE FĂGĂRAȘ și BUCEGI   RISC 1 - redus   

Descrierea  stratului de zăpadă și a riscului de avalanșă
La peste 1800 m, îndeosebi în Carpații Meridionali, sunt zone cu strat discontinuu de 

zăpadă pe versanții nordici și pe firul văilor, unde persistă și acumulările mai vechi. Zăpada este 
umezită în întregime. Ploile, local însemnate cantitativ și temperaturile pozitive, vor accelera 
topirea zăpezii și scăderea stratului. Pe unii versanți se mai pot semnala curgeri și avalanşe de 
topire, ce pot antrena în cazuri izolate și straturi din profunzime.

Evoluția vremii din intervalul 11.05.2020 ora 15 - 14.05.2020 ora 15 

Vremea a fost caldă. Cerul a prezentat înnorări temporar accentuate și a plouat în majoritatea zonelor 
montane. Cantitățile de apă căzute au fost în general slabe. Vântul a suflat în general moderat, cu intensificări 
susținute în zilele de 7-8 mai, cu rafale ce au depășit 90 km/h pe creste. 

Grosimea stratului de zăpadă în 14.05.2020, ora 15: 
Carpaţii Meridionali: 90 cm la Bâlea-Lac, 17 cm la Vf. Omu
Carpaţii Orientali: petice pe creste

Zăpadă umedă



meteorolog: Narcisa Milian

Prognoza vremii în intervalul 14.05.2020 ora 21 - 18.05.2020 ora 21

Vremea va fi în general instabilă. Cerul va prezenta înnorări temporare accentuate. Mai ales în 
seara zilei de vineri și noaptea de vineri (15 mai) / sâmbătă (16 mai), dar temporar și în rest, se vor 
semnala averse de ploaie, însoțite și de descărcări electrice sau căderi de grindină. Vântul va sufla 
moderat din sector vestic și sud-vestic, cu intensificări ce vor depăși temporar la rafale 90-100 km/h în 
zonele înalte. Trecător se va semnala ceață.

Temperaturi prognozate în intervalul 14.05.2020 ora 21 - 15.05.2020 ora 21:
Peste 1800 m: temperaturi minime: 5 la 9 gr.C; temperaturi maxime: 12 la 15 gr.C 
Sub 1800 m: temperaturi minime: 7 la 10 gr.C; temperaturi maxime: 15 la 19 gr.C 
Vânt la peste 2000 m: din sector sud-vestic cu viteze de 90-100 km/h
Izoterma de 0 grade: în urcare, de la 3700 la 3900 metri.

Temperaturi prognozate în intervalul 15.05.2020 ora 21 - 18.05.2020 ora 21:
Peste 1800 m: temperaturi minime: 2 la 6 gr.C; temperaturi maxime: 6 la 10 gr.C 
Sub 1800 m: temperaturi minime: 6 la 9 gr.C; temperaturi maxime: 11 la 16 gr.C 
Vânt la peste 2000 m: din sector vestic, cu viteze de 60-80 km/h
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