SERVICIUL REGIONAL de
PROGNOZĂ a VREMII SIBIU

DATA: 06.12.2010
INFORMARE NIVOMETEOROLOGICĂ
- valabilă pentru masivele Bucegi şi Făgăraş emisă pentru perioada 06 decembrie 2010 ora 20 – 09 decembrie 2010 ora 20.00
STAREA STRATULUI DE ZĂPADĂ în data de 06.12.2010, ora 14:
În urma ninsorile din 4 decembrie s-au depus cantităţi însemnate de zăpadă – 47 la Bâlea-Lac, 40 cm la Predeal.
Până la această oră, zăpada depusă s-a tasat cu 2 – 5 cm şi măsura în platforma staţiilor meteorologice la ora 14:
72 cm la Bâlea-Lac, 53 cm la Vf. Omu, 24 cm la Sinaia 1500, 38 cm la Fundata şi Predeal.
EVOLUŢIA VREMII PENTRU INTERVALUL 06 decembrie ora 20.00 – 09 decembrie 2010 ora 20.00:
INTERVALUL 06.12.2010.ORA 20 - 07.12.2010.ORA 08: - la noapte
Cerul se va acoperi treptat şi va fi mai mult noros. Se vor semnala precipitatii mixte, predominant sub forma de
ninsoare la peste 1800 m. Vantul va sufla moderat, cu intensificari temporare pana la tare. Se va semnala ceata si vor fi
conditii de producere a poleiului în zonele joase.
Peste 2000 m: temperaturi minime: -12 la -8 gr.C ;
Sub 2000 m: temperaturi minime: -7 la -4 gr.C ;
Izoterma 0 grade: in urcare, de la 1200 la 2200 m.
Izoterma de -10 grade: staţionară, în jurul valorii de 4600 m.
Vantul la altitudinea de 2500 m: din sector vest-sud-vestic, cu viteze de 60-80 km/h
INTERVALUL 07.12.2010.ORA 08 – 08.12.2010.ORA 08: - marţi
Vremea se va încălzi. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare. Se vor semnala precipitaţii slabe, predominant sub
forma de ploaie şi mixte în zona înaltă. Vântul va sufla slab la moderat, cu intensificări locale. Izolat se va semnala
ceaţă.
Peste 2000 m: temperaturi maxime: 0 la 4 gr.C; temperaturi minime: -4 la 0 gr.C ;
Sub 2000 m: temperaturi maxime: 5 la 10 gr.C; temperaturi minime: 0 la 4 gr.C ;
Izoterma 0 grade: in urcare de la 2200 la 2800 m.
Izoterma de -10 grade: in jur de 4600 m.
Vantul la altitudinea de 2500 m: din sector sud-vestic, cu viteze de 60-80 km/h
INTERVALUL 08.12.2010.ORA 08 – 09.12.2010.ORA 08: - miercuri
Vremea va continua să se încălzească. Cerul va fi mai mult noros; local ziua şi pe arii extinse noaptea vor cădea
precipitaţii slabe predominat sub formă de ploaie - în zona de creastă precipitaţiile vor fi mixte. Vântul va sufla slab
până la moderat, cu unele intensificări în zona înaltă. Se va semnala ceaţă.
Peste 2000 m: temperaturi maxime: 0 la 4 gr.C; temperaturi minime: -2 la 2 gr.C ;
Sub 2000 m: temperaturi maxime: 5 la 11 gr.C; temperaturi minime: 2 la 6 gr.C ;
Izoterma 0 grade: în jur de 2800 m.
Izoterma de -10 grade: coboară de la 4600 la 4200 m.
Vantul la altitudinea de 2500 m: din sector predominant sud-vestic, cu viteze de 50-70 km/h
STABILITATEA şi EVOLUŢIA STRATULUI de ZĂPADĂ:
Temperaturile ridicate din următoarele zile vor favoriza topirea superficială a zăpezii şi umezirea stratului de la
suprafaţă. Se pot semnala spontan curgeri şi avalanşe de topire de suprafaţă pe numeroase pante. Riscul declanşării
avalanşelor va fi amplificat la supraîncărcări, cu schiori sau turişti.
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