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BULETIN NIVOMETEOROLOGIC 
emis pentru perioada 19 martie 2019 ora 20 – 20 martie 2019 ora 20  

 
Evoluția vremii în ultimele 24 de ore: 

Vremea s-a răcit. Cerul a fost temporar noros și pe arii restrânse s-au semnalat precipitații mixte, 
temporar ninsori pe creste și trecător ploi la altitudini de sub 1800 m. Pe arii restrânse s-a semnalat ceață. 
Vântul a suflat slab și moderat cu unele intensificări pe creste ce au depășit trecător 50 km/h. Stratul de 
zăpadă a scăzut în întreaga arie, cu până la 8 cm la Bâlea Lac și 7 cm la Călimani.  
Grosimea stratului de zăpadă în 19.03.2019, ora 14: 
Carpații Meridionali: 245 cm la Bâlea-Lac, 140 cm Vf. Țarcu, 126 cm la Vf. Omu, 58 cm la Păltiniș, 45 cm la 
Sinaia, 47 cm la Parâng, 40 cm la Cuntu, 22 cm la Predeal, petice la Fundata.  
Carpații Orientali: 98 cm la Vf. Călimani, 111 cm la Vf. Lăcăuți, 81 cm la Bucin, 75 cm la Vf. Ceahlău-Toaca, 
32 cm la Iezer - Vf. Pietrosul Rodnei, petice la Poiana Stampei.  
Carpații Occidentali: 63 cm la Semenic, 66 cm la Stâna de Vale, 52 cm la Vlădeasa cota 1400 m, 36 cm la 
Vf. Vlădeasa, 45 cm la Băișoara,  petice la Roșia Montană.  
Evoluţia vremii în intervalul 19.03.2019 ora 20 – 20.03.2019 ora 20:  

Vremea se va răci ușor. Cerul va fi temporar noros și local se vor semnala precipitații mixte, temporar 
ninsori la peste 1800 m și trecător ploi la altitudini joase. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări 
izolate. Local se va semnala ceață asociată izolat și cu depuneri de chiciură pe creste.  
  Peste 1800 m: temperaturi minime: -5 la -3 gr.C; temperaturi maxime: -4 la -1 gr.C  
            Sub 1800 m: temperaturi minime: -3 la 0 gr.C; temperaturi maxime: -1 la 5 gr.C  
 
Stabilitatea şi evoluţia stratului de zăpadă în masivul Făgăraș: risc însemnat 

La peste 1800 m, zăpada umezită din partea superioară a stratului depusă peste cruste de 
gheață și plăci de vânt mai vechi va ingheța în cursul nopții și al zilei de mâine odată cu 
scăderea temperaturilor. Pe versanții cu expunere estică și sud-estică se mențin plăcile de 
vânt recent formate iar în locurile adăpostite regăsim depozite mai însemnate de zăpadă 

proaspătă. Temporar va ninge. Pe pantele suficient de înclinate, în prima parte a intervalului de prognoză, se 
mai pot declanșa spontan și izolat curgeri sau avalanșe de dimensiuni mici și medii, dar  riscul principal va fi 
la supraîncărcări, oricât de slabe, care pot disloca stratuile instabile din partea superioară. În zonele unde 
există depozite mai însemnate de zăpadă, riscul declanșărilor este mai ridicat.  
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Sub 1800 m, stratul s-a topit semnificativ, mai ales sub 1400 m. Chiar dacă în cursul nopții 
temperaturile vor fi ușor negative, procesul de topire și tasare va continua  pe fondul temperaturilor ușor 
pozitive de mâine, mai ales sub 1600 m. Riscul de declanșare a avalanșelor va fi moderat în special pe 
pantele cu înclinare mare și cu depozite de zăpadă mai însemnate. Spontan se pot declanşa curgeri sau 
avalanşe de topire, în general de mici dimensiuni.  

  
Stabilitatea şi evoluţia stratului de zăpadă în masivul Bucegi: risc însemnat 

La peste 1800 m, răcirea vremii va duce la înghețarea stratului de zăpadă umezit din partea 
superioară. Temporar va mai ninge. În special la altitudini mari, sunt prezente multiple plăci de 
vânt pe versanții estici și sud-estici. În prima partea a intervalului prognozat, pe pantele 
suficient de înclinate se mai pot declanșa spontan și izolat curgeri sau avalanșe de dimensiuni 

mici și medii, dar  riscul principal va fi la supraîncărcări, oricât de slabe, care pot disloca stratuile instabile din 
partea superioară. În zonele unde există depozite mai însemnate de zăpadă, riscul de avalanșe este mai 
ridicat.  

Sub 1800 m, stratul s-a topit semnificativ, mai ales sub 1400 m. Chiar dacă în cursul nopții 
temperaturile vor fi ușor negative, procesul de topire și tasare va continua  pe fondul temperaturilor ușor 
pozitive de mâine, mai ales sub 1600 m. Riscul de declanșare a avalanșelor va fi moderat în special pe 
pantele cu înclinare mare și cu depozite de zăpadă mai însemnate. Spontan se pot declanşa curgeri sau 
avalanşe de topire, în general de mici dimensiuni.    

 
Stabilitatea şi evoluţia stratului în masivele Țarcu-Godeanu și Parâng-Șureanu: risc însemnat 

La peste 1800 m, scăderea temperaturilor va duce la o ușoară consolidare a stratului prin 
inghețarea zăpezii umezite din partea superioară a stratului, depusă peste cruste de gheață 
și plăci de vânt mai vechi. Pe versanții cu expunere estică și sud-estică se mențin plăcile de 
vânt recente iar în locurile adăpostite sunt depozite mai însemnate de zăpadă. Temporar va 

mai ninge slab. În prima partea a intervalului prognozat, pe pantele suficient de înclinate se mai pot declanșa 
spontan și izolat curgeri sau avalanșe de dimensiuni mici și medii, dar  riscul principal va fi la supraîncărcări, 
oricât de slabe, care pot disloca stratuile instabile din partea superioară. În zonele unde există depozite mai 
însemnate de zăpadă, riscul de avalanșe este mai ridicat.  

Sub 1800 m, stratul s-a topit semnificativ, mai ales sub 1400 m. Chiar dacă în cursul nopții 
temperaturile vor fi ușor negative, procesul de topire și tasare va continua  pe fondul temperaturilor ușor 
pozitive de mâine, mai ales sub 1600 m. Riscul de declanșare a avalanșelor va fi moderat în special pe 
pantele cu înclinare mare și cu depozite de zăpadă mai însemnate. Spontan se pot declanşa curgeri sau 
avalanşe de topire, în general de mici dimensiuni.  

 
Stabilitatea şi evoluţia stratului de zăpadă în Munții Vlădeasa – Muntele Mare:  risc moderat 

La peste 1500 m zăpada este umezită în partea superioară a stratului iar sub 1500 m altitudine 
este umezită în ansamblu. Răcirea vremii va duce la o ușoară  compactare și consolidare a 
stratului. În interior sunt prezente multiple  cruste de gheață și plăci de vânt mai vechi. În 
profunzime stratul este compactat. Riscul de declanșare a avalanșelor va fi moderat în special 

pe pantele cu înclinare mare și cu depozite de zăpadă mai însemnate. Spontan se pot declanşa curgeri sau 
avalanşe de topire, în general de mici dimensiuni.  
 
Stabilitatea şi evoluţia stratului de zăpadă în Grupa Nordică a Carpaților Orientali (zona M. Rodnei) și 
Grupa Centrală a Carpaților Orientali (zona Munților Călimani–Bistriței-Ceahlău): risc însemnat 

La peste 1800 m, la suprafața stratului regăsim zăpadă recentă, umezită, depusă peste 
cruste de gheață și peste straturile mai vechi, relativ stabilizate iar răcirea vremii va duce la 
înghețarea și consolidarea stratului în partea superioară. Pe versanții cu expunere estică și 
sud-estică sunt formate plăci de vânt recente. Temporar va mai ninge. În prima partea a 

intervalului prognozat, pe pantele suficient de înclinate se mai pot declanșa spontan și izolat curgeri sau 
avalanșe de dimensiuni mici și medii, dar  riscul principal va fi la supraîncărcări, oricât de slabe, care pot 
disloca stratuile instabile din partea superioară. În zonele unde există depozite mai însemnate de zăpadă, 
riscul de avalanșe este mai ridicat.  
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Sub 1800 m, stratul s-a topit semnificativ, mai ales sub 1400 m. Chiar dacă în cursul nopții 
temperaturile vor fi ușor negative, procesul de topire și tasare va continua  pe fondul temperaturilor ușor 
pozitive de mâine, mai ales sub 1600 m. Riscul de declanșare a avalanșelor va fi moderat în special pe 
pantele cu înclinare mare și cu depozite de zăpadă mai însemnate. Spontan se pot declanşa curgeri sau 
avalanşe de topire, în general de mici dimensiuni.  
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