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Masivul Bucegi   RISC 3 - însemnat

Descrierea riscului
La peste 2000 m zăpada recent depusă în ultimele zile, care pe alocuri poate depăși 20-25 cm în 

zonele adăpostite,  poate aluneca peste stratul vechi chiar și la supraîncărcări slabe, declanșând avalanșe 
de dimensiuni mici și izolat medii dacă angrenează în alunecare și straturi mai vechi. Sub 1800 m, pe 
fondul temperaturilor pozitive și trecător a precipitațiilor lichide, zăpada se va menține umezită, iar pe 
pantele înclinate se pot declanșa spontan alunecări și avalanșe, de mici dimensiuni. Avalanșele cu punct 
de pornire la peste 2000 m vor coborî în anumite cazuri până la altitudini de 1600 m sau chiar mai jos.

Stratul de zăpadă
La altitudini mai mari de 2000 m, partea superioară a stratului e constituită din zăpadă proaspătă, 

fără coeziune cu stratul vechi înghețat. Stratul vechi este în general consolidat. La altitudini mai joase 
stratul de zăpadă are dimensiuni reduse și este umezit în ansamblu. În zonele adăpostite de la peste 2000 
m depozitele de zăpadă depășesc 2 m. 
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Munții Făgăraș    RISC 3 - însemnat

Descrierea riscului
La peste 2000 m zăpadă depusă în ultimele zile este umedă, fără coeziune cu straturile mai vechi 

și poate depăși pe alocuri 30-40 cm. Atât spontan cât și la supraîncărcări slabe, se pot declanșa avalanșe 
de dimensiuni mici sau medii care pot antrena în cazuri izolate volume considerabile de zăpadă din 
straturile vechi. Și sub 2000 m, pe fondul temperaturilor pozitive și a precipitațiilor lichide înregistrate, 
zăpada este umezită, iar pe pantele înclinate se pot declanșa spontan curgeri și avalanșe, care în 
anumite zone pot antrena întregul strat de zăpadă. Avalanșele cu punct de pornire la peste 2000 m vor 
coborî în anumite cazuri până la altitudini de 1600 m sau chiar mai jos. 
Stratul de zăpadă 

La peste 2000 m, în partea superioară a stratului se regăsește zăpadă recentă de dimensiuni 
relativ însemnate, pe alocuri de peste 30-40 cm în zonele adăpostite. Stratul de zăpadă recentă este 
instabil, cu rezistență scăzută la suprasarcini. Stratul mai vechi este relativ stabilizat. În zone adăpostite 
depozitele de zăpadă depășesc 2-3 m. La altitudini mai joase, stratul este umezit în profunzime, cu o 
coeziune slabă între cristale.

Munții Parâng-Șureanu     RISC 3 - însemnat

  Descrierea riscului
La peste 2000 m zăpada recent depusă în ultimele zile, poate aluneca peste stratul vechi chiar și la 

supraîncărcări slabe, declanșând avalanșe de dimensiuni mici și izolat medii dacă angrenează în 
alunecare și straturi mai vechi. În zona 1400-2000 m, pe fondul temperaturilor pozitive și a precipitațiilor 
lichide înegistrate, zăpada este umezită, iar pe pantele înclinate se pot declanșa spontan alunecări și 
avalanșe, în general de mici dimensiuni. Avalanșele cu punct de pornire la peste 2000 m pot coborî în 
anumite cazuri până la altitudini de 1500-1600 m. 
Stratul de zăpadă

 La peste 2000 m este depus un strat consistent de zăpadă recentă, umedă și instabilă, de 
dimensiuni însemnate. La altitudini mai mici de 2000 m, stratul este umezit în ansamblu și are o rezistență 
scăzută. În zone adăpostite depozitele de zăpadă pot depăși 1 m.
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Munții Călimani-Bistriței-Ceahlău    RISC 2 - moderat

Descrierea riscului
În zona înaltă, principalul risc este dat stratul de zăpadă recentă din partea superioară, instabil, care 

pe pantele suficient de înclinate, cu depozite mai însemnate, la supraîncărcări mari poate aluneca peste 
stratul mai vechi. Sub 2000 m, mai ales în cursul zilei, spontan se pot declanșa avalanșe de dimensiuni 
mici și medii care să antreneze straturile superioare de zăpadă și izolat și straturi de profunzime. 

Stratul de zăpadă
La peste 2000 m, în partea superioară a stratului se regăsește zăpadă recentă, cu rezistență 

scăzută, depusă peste un strat mai vechi, în general stabilizat. În zone adăpostite, depozitele de zăpadă 
depășesc 2 m. La altitudini mai joase, stratul de zăpadă are dimensiuni mai reduse reduse și este în 
ansamblu umezit. 
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Munții Rodnei     RISC 3 - însemnat

Descrierea riscului
La peste 2000 m principalul risc îl reprezintă zonele cu acumulări însemnate de zăpadă și  

rezistență scăzută, unde chiar și la supraîncărcări slabe se pot declanșa avalanșe care să antreneze atât 
zăpada recentă, dar în cazuri izolate și straturile mai vechi. Sub 1800 m, mai ales în cursul zilei, pe 
fondul temperaturilor pozitive și a precipitațiilor lichide, spontan se pot declanșa curgeri sau avalanșe de 
mici dimensiuni. Avalanșele cu punct de pornire la peste 2000 m pot coborî în anumite cazuri până la 
altitudini de 1600 m. 

Stratul de zăpadă
La altitudini de peste 1800 m, în zone adăpostite sunt formate depozite de zăpadă care pot 

depăși 1-2 m, instabile mai ales în partea lor superioară. În profunzime stratul este în general consolidat. 
La altitudini mai joase, stratul de zăpadă are dimensiuni reduse și este în ansamblu umezit.
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Munții Țarcu-Godeanu     RISC 2 - moderat

Munții Vlădeasa-Muntele Mare    RISC 1 - redus

Descrierea riscului
Avalanșe de mici dimensiuni și curgeri superficiale sunt posibile în cazuri izolate, la supraîncărcări 

sau chiar spontan, în zonele cu acumulări mai mari de zăpadă și pe pantele foarte înclinate. 

Stratul de zăpadă 
La suprafață se găsește un strat redus de zăpadă recentă și umedă, depus peste stratul vechi, de 

asemenea umezit, în general de dimensiuni reduse și cu o rezistență relativ scăzută la supraîncărcări.
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Descrierea riscului
În zona înaltă, riscul principalul risc este dat de zonele cu acumulări mai mari de zăpadă, ușor 

instabilă, care doar la supraîncărcări mari poate fi discolcată și se pot declanșa avalanșe care, în cazuri 
izolate pot să antreneze volume mai însemnate de zăpadă. În zona mai joasă, spontan, mai ales în cursul 
zilei, se pot declanșa curgeri sau avalanșe, în general de mici dimensiuni. 

Stratul de zăpadă
La peste 2000 m, stratul are în general dimensiuni reduse, însă în zonele adăpostite s-au format 

acumulări mai mari de zăpadă. La altitudini mai joase, stratul poate avea dimensiuni mai însemnate, este 
umezit în profunzime și are o coeziune slabă între cristale.
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Evoluția vremii din intervalul 09.03.2020 ora 16 - 10.03.2020 ora 16

Vremea a fost în general închisă. Cerul a fost mai mult noros și pe arii relativ extinse s-au 
semnalat precipitații, în general slabe cantitativ, exceptând Munții Făgăraș unde au depășit local 10 l/mp. 
Acestea au fost predominant sub formă de ninsoare în Carpații Occidentali și în nordul celor Orientali, și 
mixte în Meridionali și în centrul și sudul celor Orientali la altitudini de sub 1600m. La peste 1800 m a 
nins. Stratul de zăpadă a crescut ușor în zonele de creastă, în Occidentali și în nordul Orientalilor și a 
scăzut în rest. Vântul a suflat slab și moderat, cu intensificări temporare în cursul după-amiezii de ieri la 
altitudini mari în Făgăraș și Bucegi, cu rafale de 80-90 km/h pe crestele Bucegilor și de 50-70 km/h pe 
cele din Făgăraș unde vântul a viscolit zăpada. Pe arii relativ extinse s-a semnalat ceață, asociată izolat 
și cu depunere de chiciură pe creste.

Grosimea stratului de zăpadă în 10.03.2020, ora 14:

Carpaţii Meridionali: 190 cm la Bâlea-Lac, 70 cm la Vf. Omu, 43 cm la Păltiniș, 63 cm la Cuntu, 40 cm 
la Parâng, 41 cm Vf. Țarcu, 4 cm la Predeal, petice la Sinaia și Fundata;

Carpaţii Orientali: 83 cm la vf. Călimani, 64 cm la Lăcăuți, 47 cm la Bucin, 27 cm la vf. Ceahlău-Toaca, 
12 cm la Iezer, petice la Poiana Stampei; 

Carpaţii Occidentali: 64 cm la Semenic, 20 cm la Vlădeasa 1400 m, 21 cm la Băișoara, 16 cm la Vf. 
Vlădeasa 1800 m, petice la Roșia Montană.    

    

meteorolog: Udo Reckerth

Cerul va fi temporar noros. În cursul nopții, izolat se vor semnala ninsori slabe. În cursul zilei de 
mâine, după orele amiezii, local în Carpații Occidentali și Orientali și pe arii mai restrânse în rest, va ninge 
la peste 1800 m iar sub această altitudine precipitațiile vor fi mixte, ploi la altitudini joase. Vântul va sufla 
slab și moderat, cu unele intensificări izolate în zonele înalte.  

Temperaturi prognozate în intervalul 10.03.2020 ora 20 - 11.03.2020 ora 20:
Peste 1800 m: temperaturi minime: -7 la -3 gr. C; temperaturi maxime: -4 la 0 gr. C 
Sub 1800 m: temperaturi minime: -3 la 0 gr. C; temperaturi maxime: 1 la 5 gr. C 

Vânt la peste 2000 m: intensificări de 70-90 km/h mâine după amiaza din sector vestic și nord-vestic

Prognoza vremii în intervalul 10.03.2020 ora 20 - 11.03.2020 ora 20
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