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 ÎN TOATE MASIVELE MONITORIZATE   RISC 2 - moderat

Descrierea riscului
La altitudini mai mari de 1800 m, pe fondul insolației și a temperaturilor ușor pozitive, zăpada va 

continua să se umezească, mai ales după-amaiza pe pantele însorite. Pe pantele înclinate unde mai sunt 
prezente depozite de zăpadă, se pot declanșa curgeri și avalanșe de topire în general de mici dimensiuni, 
dar care în cazuri izolate pot antrena întregul strat de zăpadă. La altitudini înalte, pe creste, sunt formate 
cornișe de dimensiuni însemnate, care la supraîncărcări se pot rupe, determinând și declanșarea de 
avalanșe.

La altitudini între 1500 și 1800 m, pe pante cu înclinație mare și cu depozite mai consistente de 
zăpadă, mai ales în cursul după-amiezii, se pot declanșa curgeri sau avalanșe de topire. 

Stratul de zăpadă
La peste 1800 m, datorită temperaturilor predominant negative înregistrate în zilele anterioare, 

exceptând orele amiezii la 1800-2000 m, stratul de zăpadă a continuat să se consolideze. Noaptea și 
dimineața, la suprafața stratului sunt formate curste de gheață portante, care în cursul zilei, datorită 
temperaturilor pozitive, se vor înmuia. Pe văi se mențin depozitele mai vechi, însemnate, de zăpadă. 

La altitudini mai mici de 1800 m, zăpada va continua să se topească, iar în zonele mai joase stratul 
este discontinuu.

     Zone de risc

Vreme caldă. Curgeri și 
avalanșe de topire. 

Desprinderea 
întregului strat

Avalanșe de 
topire



Buletin nivometeorologic pentru perioada 
20 martie 2020 ora 20 - 21 martie 2020 ora 20

Evoluția vremii din intervalul 19.03.2020 ora 16 - 20.03.2020 ora 16
Vremea a fost în general frumoasă. Cerul a fost variabil, cu unele înnorări temporare. În Munții 

Bucegi, pe creste, s-a semnalat ceață. Vântul a suflat slab și moderat, cu intensificări temporare ce au 
depășit 60-70 km/h pe crestele din Bucegi. Stratul de zăpadă a scăzut în general cu 1...10 cm. 

Grosimea stratului de zăpadă în 20.03.2020, ora 14:

Carpaţii Meridionali: 164 cm la Bâlea-Lac, 56 cm la Vf. Omu, 37 cm la Cuntu, 26 cm Vf. Țarcu, 16 cm 
la Parâng, 15 cm la Păltiniș, petice la Predeal și Sinaia;

Carpaţii Orientali: 67 cm la Vf. Călimani, 41 cm la Lăcăuți, 30 cm la Bucin, 13 cm la Vf. Ceahlău-Toaca, 
3 cm la Iezer; 

Carpaţii Occidentali: 37 cm la Semenic, 3 cm la Vf. Vlădeasa 1800 m, petice la Stâna de Vale, 
Vlădeasa 1400 m și Băișoara    

meteorolog: Eugen Mihuleț

Vremea va fi caldă pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, cu înnorări în ultima parte a 
intervalului în Carpații Orientali și vestul Meridionalilor, unde se vor semnala ploi slabe cantitativ, mixte în 
masivele nordice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare pe creste, mai ales în cursul 
zilei.   

Temperaturi prognozate: 20.03.2020 ora 20 - 21.03.2020 ora 20:
Peste 1800 m: temperaturi minime: -5 la 0 gr. C; temperaturi maxime: 0 la 4 gr. C 
Sub 1800 m: temperaturi minime: 0 la 5 gr. C; temperaturi maxime: 3 la 14 gr. C 

Vânt la peste 2000 m: slab și moderat, din sector vestic, cu intensificări mai ales în ultima parte a 
intervalului.

Izoterma de 0 grade:  2200 m la începutul intervalului, în scădere.  

Prognoza vremii în intervalul 20.03.2020 ora 20 - 21.03.2020 ora 20
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