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BULETIN METEOROLOGIC PENTRU TRANSILVANIA – SUD

1.Caracterizarea vremii din intervalul 19.03.2018 ora 08 – 20.03.2018 ora 08:

Vremea a fost rece pentru această perioadă. Cerul a fost mai mult noros.
Local în cursul zilei și pe arii relativ extinse noaptea s-au semnalat precipitații sub
formă de ploaie, lapoviță și ninsoare ce au avut și caracter de aversă. La munte a
nins. Vântul a suflat în slab și moderat, cu intensificări locale ce au atins la rafală
viteze maxime de 79 km/h la Boița, 72 km/h la Bâlea-Lac, 58 km/h la Târgu Secuiesc
și Întorsura Buzăului, temporar viscolind sau spulberând zăpada pe crestele
montane. Local la munte și izolat în rest s-a semnalat ceață, asociată izolat la munte
și cu depunere de chiciură. Temperaturile maxime s-au încadrat între -1 grad la
Târgu Secuiesc și la Joseni și 10 grade la Odorheiu Secuiesc și Dumbrăveni, iar cele
minime între -6 grade la Târgu Secuiesc și 0 grade la Sibiu, Dumbrăveni, Alba-Iulia,
Făgăraș, Baraolt, Batoș și Târgu Mureș. La ora 08, stratul maxim de zăpadă la munte
măsura 246 cm la Bâlea-Lac, iar în zona joasă 9 cm la Toplița și Joseni.

Cantități de precipitați de peste 10 l/mp: 12,5 l/mp la Blaj (jud. Alba),12.0 l/mp la
Luduș (jud. Mureș).

2. Prognoza meteorologică pentru:

Intervalul 20.03.2018 ora 20 – 21.03.2018 ora 08:

Cerul va fi temporar noros. Pe arii restrânse va ninge slab. Vântul va sufla
slab și moderat cu intensificări locale în Carpații de Curbură unde temporar va viscoli
sau spulbera zăpada și izolate în rest. Temperaturile minime se vor încadra între -4 și
-1 grad, mai coborâte în depresiunile din est, spre -7 grade. Izolat vor fi condiții de
depuneri înghețate.

Intervalul 21.03.2018 ora 08 – 22.03.2018 ora 08:

Jud.Sb,Ab,Mş: Vremea va fi în general închisă și deosebit de rece pentru această
dată. Cerul va fi mai mult noros ziua și temporar noros în cursul nopții. Pe arii extinse
se vor semnala precipitații mixte, predominant sub formă de ninsoare. La munte va
ninge. Pe arii restrânse, mai ales în jumătatea sudică a regiunii, cantitățile de
precipitații vor depăși 10-15 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări
izolate. Temperaturile maxime se vor încadra între 1 și 3 grade, iar cele minime între
-9 și -6 grade. Izolat vor fi condiții de depuneri înghețate.

Jud. Bv,Cv,Hr: Vremea va fi în general închisă și deosebit de rece pentru această
dată. Cerul va fi mai mult noros ziua și temporar noros în cursul nopții. Pe arii extinse
se vor semnala precipitații predominant sub formă de ninsoare. La munte va ninge.
Pe arii restrânse, mai ales în jumătatea sudică a regiunii, cantitățile de precipitații vor
depăși 10-15 l/mp.. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări izolate.
Temperaturile maxime se vor încadra între 0 și 3 grade, iar cele minime între -10 și -6
grade. Izolat vor fi condiții de depuneri înghețate.

Intervalul 22.03.2018 ora 08 – 23.03.2018 ora 08:

Vremea va fi deosebit de rece, geroasă noaptea în depresiunile din est. Cerul va fi
mai mult noros. Din a doua parte a zilei, începând cu sudul regiunii, aria
precipitațiilor se va extinde și va ninge. Noaptea pe arii restrânse cantitățile de
precipitații vor depăși 10-15 l/mp în jumătatea sudică a regiunii. Vântul va sufla slab
și moderat cu intensificări locale în estul zonei și la munte, unde va viscoli zăpada.
Temperaturile maxime se vor încadra între -3 și 3 grade, iar cele minime între -8 și -4
grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, spre -12 grade. Pe arii
restrânse se vor semnala depuneri înghețate.

Intervalul 23.03.2018 ora 08 – 24.03.2018 ora 08:

Vremea se menține deosebit de rece, geroasă noaptea în depresiunile din est. Cerul
va fi mai mult noros ziua când va ninge. Noaptea cerul va deveni temporar noros și
aria ninsorilor se va restrânge. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări în zona
de munte din sud-estul regiunii unde va viscoli zăpada. Temperaturile maxime se vor

încadra între -3 și 2 grade, iar cele minime între -8 și -4 grade, mai coborâte în
depresiunile intramontane din est, spre -11 grade.

Intervalul 24.03.2018 ora 08 – 25.03.2018 ora 08:

Vremea va fi rece, geroasă noaptea și dimineața în depresiunile din est. Cerul va fi
variabil, temporar noros în cursul zilei când pe arii restrânse se vor semnala
precipitații mixte, predominat ninsori. La munte va ninge. Vântul va sufla slab și
moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 1 și 6 grade, iar cele minime
între -8 și -3 grade, mai coborâte în depresiunile intramontane din est, spre -14
grade. Pe arii restrânse se va semnala ceață.

