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Strat consistent de
zăpadă proaspătă și plăci
de vânt în zona înaltă.
Topire în zona joasă.
Risc mare în Făgăraș,
Bucegi, Parâng-Șureanu.

MASIVUL BUCEGI

RISC 4 - mare

Descrierea riscului
La altitudini mai mari de 1800 m, riscurile principale sunt date de multiplele plăcile de vânt, formate în
ultimele zile îndeosebi pe versanții vestici, sud-vestici și sudici, precum și de stratul consistent de zăpadă
recentă, depus în ultimele zile peste zăpada mai veche înghețată, peste care poate aluneca cu ușurință. Pe
creste sunt formate cornișe, care la supraîncărcări se pot rupe și care pot fi un factor suplimentar de
declanșare a avalanșelor. Declanșarea avalanșelor este posbilă chiar și la o supraîncărcare slabă cu turiști
sau schiori.
La sub 1800 m, temperaturile diurne pozitive și insolația vor determina umezirea stratului și pe pantele
suficient de înclinate se vor declanșa curgeri și avalanșe de topire, mai ales în cursul după-amiezelor.
Stratul de zăpadă
La suprafață regăsim un strat consistent de zăpadă recentă, de 30...50 cm, depusă la altitudini mari
peste stratul de zăpadă vechi ce avea la suprafață cruste de gheață, iar la sub 1800 m peste sol. Sunt
prezente multiple plăci de vânt, îndeosebi pe versanții cu expunere vestică, sud-vestică și sudică, iar în zonele
adăpostite, depozite importante de zăpadă.
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MUNȚII FĂGĂRAȘ

RISC 4 - mare

Descrierea riscului
La peste 1800 m, principalele riscuri sunt date de stratul consistent de zăpadă depus în ultimele zile și
de plăcile de vânt formate îndeosebi pe versanții vestici și sud-vestici. Pe creste sunt formate cornișe, care la
supraîncărcări se pot rupe și care pot fi un factor suplimentar de declanșare a avalanșelor. Declanșarea
avalanșelor este posibilă chiar și la o supraîncărcare slabă cu turiști sau schiori.
La sub 1800 m, temperaturile diurne pozitive și insolația vor determina umezirea stratului și pe pantele
suficient de înclinate se vor declanșa curgeri și avalanșe de topire, mai ales în cursul după-amiezelor.
Stratul de zăpadă
În ultimele zile s-au depus pană la 50-70 cm de zăpadă proaspătă la peste 1800 m și între 40-60 cm
sub 1800 m. Stratul nou este depus este instabil, puțin consolidat, și are o coeziune slabă cu stratul mai vechi
de zăpadă, ce are în partea superioară cruste de gheață și peste care poate aluneca cu ușurință. Sunt
prezente multiple plăci de vânt, îndeosebi pe versanții cu expunere vestică și sud-vestică, iar în zonele
adăpostite, depozite importante de zăpadă.

MUNȚII PARÂNG-ȘUREANU

RISC 4 - mare

Descrierea riscului
La peste 1800 m, riscurile principale le constituie stratul consistent de zăpadă recentă, depus peste
zăpada veche înghețată, și plăcile de vânt formate îndeosebi pe versanții vestici și sud-vestici. Pe creste, sunt
formate cornișe, care la supraîncărcări se pot rupe și care pot fi un factor suplimentar de declanșare a
avalanșelor. Declanșarea avalanșelor este posibilă chiar și la o supraîncărcare slabă cu turiști sau schiori.
La sub 1800 m, temperaturile diurne pozitive și insolația vor determina umezirea stratului și pe pantele
suficient de înclinate se vor declanșa curgeri și avalanșe de topire, mai ales în cursul după-amiezelor.
Stratul de zăpadă
În partea superioară a stratului se găsesc peste 40...50 cm de zăpadă proaspătă, instabilă și cu o
coeziune relativ slabă la stratul vechi. În zona înaltă sunt formate multiple plăci de vânt, îndeosebi pe versanții
cu expunere vestică și sud-vestică. La peste 1800 m, în profunzime, stratul este în general consolidat. La
altitudini mai joase stratul fiind format mai ales din zăpadă proaspătă, este slab consolidat pe toată grosimea.
În zonele adăpostite, sunt formate depozite importante de zăpadă.
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MUNȚII CĂLIMANI-CEAHLĂU-BISTRIȚEI

RISC 3 - însemnat

Descrierea riscului
La altitudini mai mari de 1800 m, riscurile sunt date de stratul de zăpadă recentă, depus peste zăpada
veche înghețată, și deplăcile de vânt formate îndeosebi pe versanții vestici, sud-vestici și sudici. Pe creste,
sunt formate cornișe, care la supraîncărcări se pot rupe și care pot fi un factor suplimentar de declanșare a
avalanșelor. Declanșarea avalanșelor este posbilă chiar și la o supraîncărcare slabă cu turiști sau schiori.
La sub 1800 m, temperaturile diurne pozitive și insolația vor determina umezirea stratului și pe pantele
suficient de înclinate se vor declanșa curgeri și avalanșe de topire, mai ales în cursul după-amiezelor.
Stratul de zăpadă
La suprafață regăsim 10-20 cm de zăpadă proaspătă, depusă peste stratul de zăpadă vechi ce avea la
suprafață cruste de gheață, peste care noul strat poate aluneca cu ușurință. Sunt prezente multiple plăci de
vânt, îndeosebi pe versanții cu expunere vestică, sud-vestică și sudică, iar în zonele adăpostite, depozite
importante de zăpadă.

MUNȚII RODNEI

RISC 3 - însemnat

Descrierea riscului
La altitudini mai mari de 1800 m, riscurile principale le constituie stratul de zăpadă proaspătă, depus
peste zăpada veche înghețată, și plăcile de vânt formate îndeosebi pe versanții vestici, sud-vestici și sudici.
Pe creste, sunt formate cornișe, care la supraîncărcări se pot rupe și care pot fi un factor suplimentar de
declanșare a avalanșelor. Declanșarea avalanșelor este posbilă chiar și la o supraîncărcare slabă cu turiști
sau schiori.
La sub 1800 m, temperaturile diurne pozitive și insolația vor determina umezirea stratului și pe pantele
suficient de înclinate se vor declanșa curgeri și avalanșe de topire, mai ales în cursul după-amiezelor.
Stratul de zăpadă
La suprafață regăsim un strat de zăpadă proaspătă, de grosimi variabile, depusă peste stratul de
zăpadă vechi ce avea la suprafață cruste de gheață, strat peste care noul strat poate aluneca cu ușurință.
Sunt prezente multiple plăci de vânt, îndeosebi pe versanții cu expunere vestică, sud-vestică și sudică iar în
zonele adăpostite, depozite importante de zăpadă.
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MUNȚII ȚARCU-GODEANU

RISC 3 - însemnat

Descrierea riscului
La peste 1800 m, riscurile principale sunt date de stratul de zăpadă recentă, depus peste zăpada
veche înghețată, și de plăcile de vânt formate la altitudini mari, îndeosebi pe versanții vestici și sud-vestici.
Pe creste, sunt formate cornișe, care la supraîncărcări se pot rupe și care pot fi un factor suplimentar de
declanșare a avalanșelor. Declanșarea avalanșelor este posibilă chiar și la o supraîncărcare slabă cu turiști
sau schiori.
La sub 1800 m, temperaturile diurne pozitive și insolația vor determina umezirea stratului și pe
pantele suficient de înclinate se vor declanșa curgeri și avalanșe de topire, mai ales în cursul
după-amiezelor.
Stratul de zăpadă
La suprafață regăsim 20-40 cm de zăpadă proaspătă, atât peste, cât și sub 1800 m, depusă peste
stratul de zăpadă vechi ce avea la suprafață cruste de gheață, strat peste care noul strat poate aluneca cu
ușurință. Sunt prezente multiple plăci de vânt, îndeosebi pe versanții cu expunere vestică și sud-vestică iar
în zonele adăpostite, depozite importante de zăpadă.

MUNȚII VLĂDEASA-MUNTELE MARE

RISC 2 - moderat

Descrierea riscului și stratul de zăpadă
Stratul de zăpadă proaspătă are dimensiuni în general de 10...20 cm, până la 30 cm pe Muntele Mare.
Pe văi regăsim depozite de zăpadă mai consistente. Pe fondul temperaturilor diurne pozitive și a insolației,
stratul se va umezi și pe pantele suficient de înclinate se vor declanșa curgeri și avalanșe de topire, mai ales
în cursul după-amiezelor.
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Evoluția vremii din intervalul 24.03.2020 ora 16 - 25.03.2020 ora 16
Vremea a fost rece. Cerul a fost mai mult noros în Carpații Meridionali și grupele sudice ale
Orientalilor și Occidentalilor, unde local s-au semnalat ninsori slabe cantitativ. În rest cerul a fost variabil,
cu înnorări temporare și nu s-au semnalat precipitații. Vântul a suflat moderat din sector nord-estic, cu
intensificări temporare de peste 60-70 km/h, viscolind și spulberând puternic zăpada. Pe crestele din
vestul Meridionalilor rafalele au depășit 90-100 km/h, viteza maximă înregistrată fiind de 115 km/h la Vf.
Țarcu. S-a semnalat ceață, asociată și cu depuneri de chiciură pe creste. Pe fondul vântului moderat,
zăpada proaspătă a fost transportată pe văi și în alte zone adăpostite, aici depozitele de zăpadă având
grosimi considerabile.
Grosimea stratului de zăpadă în 25.03.2020, ora 14:
Carpaţii Meridionali: 210 cm la Bâlea-Lac, 70 cm la Vf. Omu, 65 cm la Păltiniș, 58 cm la Cuntu, 53 cm
la Parâng, 37 cm Vf. Țarcu, 35 cm la Sinaia, 22 cm la Predeal;
Carpaţii Orientali: 77 cm la Vf. Călimani, 49 cm la Lăcăuți, 40 cm la Bucin, 27 cm la Vf. Ceahlău-Toaca,
9 cm la Iezer;
Carpaţii Occidentali: 30 cm la Semenic, 26 cm la Băișoara, 16 cm la Roșia Montană, 7 cm la Vlădeasa
1400 m, 4 cm la Vf. Vlădeasa 1800 m, 3 cm la Stâna de Vale.

Prognoza vremii în intervalul 25.03.2020 ora 20 - 27.03.2020 ora 20
Vremea se va încălzi în toate masivele montane, în special la altitudini de sub 1400 m. Cerul va
avea înnorări temporare, iar pe suprafețe restrânse în masivele sud-vestice vor fi posibile precipitaţii
slabe, mixte favorizând depunerile de polei. Vântul va avea temporar intensificări, cu viteze de 70...90
km/h, spulberând zăpada și determinând scăderea vizibilității, mai ales la altitudini mari. În vestul
Carpaților Meridionali vor fi rafale de 80...110 km/h, iar zăpada va fi puternic spulberată.
Temperaturi prognozate: 25.03.2020 ora 20 - 26.03.2020 ora 20:
Peste 1800 m: temperaturi minime: -11 la -8 gr. C; temperaturi maxime: -4 la 0 gr. C
Sub 1800 m: temperaturi minime: -9 la -4 gr. C; temperaturi maxime: -1 la 6 gr. C
Temperaturi prognozate: 26.03.2020 ora 20 - 27.03.2020 ora 20:
Peste 1800 m: temperaturi minime: -8 la -4 gr. C; temperaturi maxime: -5 la 1 gr. C
Sub 1800 m: temperaturi minime: -4 la 0 gr. C; temperaturi maxime: 1 la 8 gr. C
Vânt la peste 2000 m: moderat, cu intensificări temporare de peste 70-90 km/h, peste 110 km/h în
grupele vestice ale Meridionalilor, din sector predominant sud-estic în prima zi, estic în a doua zi a
intervalului.
Izoterma de 0 grade: 700 m la începutul intervalului, urcă până la 1500-2500 m, cu valorile mai scăzute
în Orientali și cele mai ridicate în Occidentali.
meteorolog: Eugen Mihuleț
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Principalele mecanisme ce conduc la declanșarea avalanșelor
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