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Zăpadă instabilă în straturile
superioare. Curgeri sau
avalanșe de topire la
altitudini mai joase.

Masivul Bucegi

RISC 3 - însemnat

Zone de risc

Zăpadă umedă

Desprinderea
întregului strat

Descrierea riscului
La altitudini de peste 1800 m, pe fondul temperaturilor pozitive din ultimele zile, zăpada s-a umezit
și a devenit grea, iar la supraîncărcări chiar și slabe, pe pantele înclinate se pot declanșa avalanșe. La
altitudini mai mici de 1800 m, în cursul zilei, pe pantele foarte înclinate și cu depozite mai mari de zăpadă,
se pot declanșa spontan curgeri și avalanșe, care în anumite zone pot antrena întregul strat de zăpadă.

Stratul de zăpadă
La peste 1800 m stratul este umezit mai ales în partea sa superioară, iar răcirea din următorul
interval va determina doar o stabilizare parțială. La altitudini de sub 1800 m zăpada e umezită în ansamblu
și grosimea scade accelerat până la altitudini de 1500 m. În zonele adăpostite de la peste 2000 m
depozitele de zăpadă depășesc 2 m.
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Munții Făgăraș

RISC 3 - însemnat

Zone de risc

Zăpadă umedă

Desprinderea
întregului strat

Descrierea riscului
La peste 1800 m, straturile superioare s-au umezit în ultimele zile și sunt în general instabile, iar
răcirea din următorul interval va determina doar o stabilizare parțială. La supraîncărcări slabe, se pot
declanșa avalanșe, care izolat pot antrena zăpadă din straturile vechi. Sub 1800 m zăpada este umezită
în ansamblu, iar în cursul zilei, pe fondul temperaturilor pozitive, pe pantele mai înclinate, se pot declanșa
spontan curgeri și avalanșe, care în anumite zone pot antrena întregul strat de zăpadă.

Stratul de zăpadă
La peste 1800 m, în partea superioară a stratului se regăsește zăpadă umedă, grea și cu o
coeziune slabă între cristale și cu straturile mai vechi. Stratul de zăpadă superior este în general instabil,
cu rezistență scăzută la suprasarcini. 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 2 - moderat

Zone de risc

Zăpadă umedă

Desprinderea
întregului strat

Descrierea riscului
Chiar dacă temperaturile vor fi în general negative, la peste 2000 m zăpada umezită în ultimele zile
va avea o stabilitate redusă, iar la supraîncărcări mai mari, pe pantele înclinate se pot declanșa avalanșe.
La altitudini mai joase, pe fondul temperaturilor diurne pozitive, spontan se pot declanșa alunecări și
avalanșe, iar în cazuri izolate se pot înregistra avalanșe de fund, cu desprinderea întregului strat, în
special pe versanții sudici.

Stratul de zăpadă
Stratul este umezit în ansamblu și are o rezistență scăzută. În zone adăpostite depozitele de
zăpadă mai pot depăși 1 m.
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Munții Călimani-Bistriței-Ceahlău

RISC 2 - moderat

Zone de risc

Zăpadă umedă

Descrierea riscului
La peste 1800 m stratul superior este mediu stabilizat, iar principalul risc îl reprezintă zonele cu
acumulări însemnate de zăpadă și rezistență scăzută, unde la supraîncărcări se pot declanșa avalanșe
care să antreneze atât straturile superioare, dar în cazuri izolate și straturile mai vechi.

Stratul de zăpadă
La peste 1800 m, în partea superioară a stratului se regăsește zăpadă umezită, cu rezistență
scăzută, depusă peste un strat mai vechi, în general stabilizat. Temperaturile negative din următorul
interval vor determina doar o stabilizare parțială a stratului superior. În zone adăpostite, depozitele de
zăpadă depășesc 1-1.5 m. La altitudini mai joase, stratul de zăpadă are dimensiuni mai reduse și este în
ansamblu umezit.

Munții Rodnei

RISC 2 - moderat

Zone de risc

Zăpadă umedă

Descrierea riscului
La peste 1800 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.

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

Zone de risc

Zăpadă umedă

Descrierea riscului
La peste 1800 m, stratul superior umezit în ultimele zile va deveni mediu stabilizat, iar la
supraîncărcări pe pantele mai înclinate și cu depozite mari de zăpadă, se pot declanșa avalanșe, care pot
antrena zăpadă din straturile vechi. La altitudini mai joase, unde temperaturile diurne vor fi pozitive, pe
pantele înclinate se pot declanșa spontan alunecări și avalanșe, iar în cazuri izolate se pot înregistra
avalanșe de fund, cu desprinderea întregului strat, în special pe versanții sudici.

Stratul de zăpadă
La peste 1800 m, stratul este instabil în partea sa superioară, are în general dimensiuni reduse,
însă în zonele adăpostite sunt formate acumulări mai mari de zăpadă. La altitudini mai joase, stratul poate
avea dimensiuni mai însemnate și este umezit în profunzime.

Munții Vlădeasa-Muntele Mare

RISC 1 - redus

Zone de risc

Zăpadă umedă

Descrierea riscului
Spontan, în cursul zilei, sunt posibile în cazuri izolate avalanșe de mici dimensiuni și curgeri
superficiale în zonele cu acumulări mai mari de zăpadă și pantele foarte înclinate.

Stratul de zăpadă
La altitudini mari se găsește un strat redus de zăpadă recentă și umedă, depus peste stratul vechi,
relativ consolidat. La altitudini mai joase zăpada este umezită în ansamblu.
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Evoluția vremii din intervalul 12.03.2020 ora 16 - 13.03.2020 ora 16
Vremea s-a încălzit, devenind caldă, local chiar deosebit de caldă, pentru această perioadă. Cerul
a fost variabil. Izolat, în nordul Carpaților Orientali, s-au semnalat averse slabe de ploaie spre sfârșitul
intervalului. Vântul a suflat slab și moderat, cu intensificări temporare în zona înaltă, care au depășit la
rafală 70...80 km/h. Izolat s-a semnalat ceață. Stratul de zăpadă a scăzut în toate masivele montane, în
general cu 3...10 cm.
Grosimea stratului de zăpadă în 13.03.2020, ora 14:
Carpaţii Meridionali: 183 cm la Bâlea-Lac, 64 cm la Vf. Omu, 52 cm la Cuntu, 37 cm Vf. Țarcu, 33 cm
la Păltiniș, 25 cm la Parâng, petice la Predeal;
Carpaţii Orientali: 75 cm la Vf. Călimani, 55 cm la Lăcăuți, 40 cm la Bucin, 19 cm la Vf. Ceahlău-Toaca,
5 cm la Iezer;
Carpaţii Occidentali: 50 cm la Semenic, 15 cm la Stâna de Vale, 9 cm la Băișoara, 8 cm la Vf.
Vlădeasa 1800 m, 7 cm la Vlădeasa 1400 m.

Prognoza vremii în intervalul 13.03.2020 ora 20 - 14.03.2020 ora 20
Vremea se va răci. Cerul va fi variabil, temporar noros în prima parte a intervalului, când local în
Carpații Meridionali și izolat în rest se vor semnala precipitații mixte, ninsori la altitudini mai înalte. Vântul
va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare ce vor depăși 70...80 km/h în zona înaltă.
Temperaturi prognozate în intervalul 13.03.2020 ora 20 - 14.03.2020 ora 20:
Peste 1800 m: temperaturi minime: -7 la -5 gr. C; temperaturi maxime: -4 la 0 gr. C
Sub 1800 m: temperaturi minime: -6 la -1 gr. C; temperaturi maxime: -3 la 6 gr. C
Vânt la peste 2000 m: moderat din vest și nord-vest, cu intensificări temporare de peste 70...80 km/h.

meteorolog: Eugen Mihuleț

Legendă

Principalele mecanisme ce conduc la declanșarea avalanșelor

Zăpadă viscolită cu formare de
plăci de vânt

Alunecarea întregului strat

Zăpadă proaspătă

Strat de instabilitate

Zăpadă umedă

Căsuțele marcate cu gri
reprezintă expoziția
versanților cu risc

