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1. Programul de nivologie al Administraţiei Naţionale de Meteorologie 
 

Programul de nivologie din cadrul Administraţiei Naţionale de Meteorologie face parte din tema 

operativă A.I-"Asigurarea veghei meteorologice"/A1-"Exploatarea şi întreţinerea sistemului naţional de 

observaţii meteorologice", cu subtitlul A.I.5 "Monitorizarea stratului de zăpadă şi evaluarea riscului de 
producere a avalanşelor; metodologii de evaluare a riscului de avalanşă". 

Activitatea operativă constă din efectuarea de observaţii şi măsurători nivologice la staţiile 

meteorologice cu program nivologic, prelucrarea datelor şi diseminarea informaţiilor.  
Reţeaua nivologică acoperă în mare parte zonele expuse riscului de avalanşă din Carpaţii Româneşti. 

În cadrul programului de nivologie sunt efectuate zilnic câte două observaţii nivometeorologice, la orele 06 

şi 12 UTC, ce conţin parametrii meteorologici, specifici zăpezii şi de descriere a avalanşelor observate în 
perimetrul staţiei, iar săptămânal profilul stratului de zăpadă. Staţiile meteorologice de munte incluse în 

programul de nivologie sunt: cele patru unde acest program se derulează din anul 2004 (Sinaia – 1510 m, 

Predeal – 1090 m, Vârful Omu – 2504 m şi Bâlea-Lac – 2055 m) şi cele şapte unde programul a început în 

perioada februarie-aprilie 2018: Ceahlău Toaca (1897 m) şi Călimani (2016 m) din cadrul CMR Moldova, 
Iezer (1788 m) şi Vlădeasa-1800 (1828 m) din cadrul CMR Transilvania-Nord, Țarcu (2180 m) şi Semenic  

(1432 m) din cadrul CMR Banat-Crişana, Parâng (1470 m) din cadrul CMR Oltenia) – (fig.1).  
 

   
Fig.1. Rețeaua nivologică extinsă 

 
Datele colectate de la staţiile meteorologice au fost prelucrate în cadrul Serviciul Regional de 

Prognoză a Vremii Sibiu. Prelucrarea datelor şi diseminarea informaţiilor constă în colectarea datelor de la 

staţiile meteorologice cu program nivologic şi de la colaboratori, verificarea şi interpolarea acestora, urmate 
de elaborarea buletinului nivometeorologic pentru zona monitorizată.  

 
Buletinele nivometeorologice au rolul de a estima starea zăpezii şi a riscului de avalanşă în afara 

pârtiilor amenajate din masivele montane monitorizate şi conţin (Anexa 5): prognoza meteorologică a zonei 

monitorizate pentru următoarele 24 de ore, diagnoza fenomenelor meteorologice şi nivologice din ultimele 

24 de ore, estimarea evoluţiei stabilităţii stratului de zăpadă şi a riscului de avalanşă pentru următoarele 24 
de ore, pentru fiecare masiv în parte.  

 
În perioada 12-14 iunie 2019, la Oslo, Norvegia, a avut loc ei de a 20-a Întrunire a Serviciilor 

Europene de Prevenire a Avalanşelor (EAWS – European Avalanche Warning Services), unde din partea 

Administraţiei Naţionale de Meteorologie a participat Udo Reckerth, de la SRPV Sibiu. În urma discuţiilor 

purtate despre faptul ca buletinele de avalanşă emise de către toţi membrii EAWS să prezinte acelaşi conţinut 
şi aceeaşi structură, ce reflectă principiile unei piramide informaţionale, a fost întocmită pentru sezonul 

2019-2020 o nouă formă pentru buletinul nivologic (fig.2). Cel mai important subiect, nivelul de pericol, este 

descris în partea de sus a buletinului, urmat de locaţiile predispuse la avalanşe (zona principală), problemele 

tipice ale declanşării avalanşelor, o descriere a pericolului, informaţii privind stratul de zăpadă şii vreme, iar 
la final, datele înregistrate de staţiile meteorologice automate (fig.2).  
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Fig.2. Buletinul nivometeorologic 

 
Estimarea riscului de avalanşă se face în conformitate cu scala europeană de risc de avalanşă (Anexa 

6), care defineşte gradele de risc pentru un masiv, luând în considerare numărul de avalanşe posibile, precum 

şi arealul care poate fi afectat. De asemenea, sunt respectate convenţiile şi regulile stabilite de către Serviciile 
Europene de Avalanşă (www.avalanches.org). 

Buletinul nivometeorologic a fost postat zilnic pe site-ul Administraţiei Naţionale de Meteorologie 

(www.meteoromania.ro), Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor (www.mmediu.ro), Serviciilor Europene 
de Avalanşă (www.avalanches.org). De asemenea a fost trimis şi/sau preluat de formaţiile Salvamont aflate în 

zonele monitorizate, preluat şi postat pe site-urile unor cluburi sau organizaţii cu profil alpin, pagini sau 

bloguri personale, mass-media. Mai multe formaţii Salvamont au afişate panouri de semnalizare a riscului de 

avalanşă., ce conțin gradul de risc de avalanşă în format grafic pentru masivul deservit, din ziua în curs, 
explicaţii ale scării europene de risc de avalanşă, precum şi recomandări privind deplasarea  în teren a 

turiştilor în condiţii de iarnă. 

 

 

 

2. Prezentarea sezonului 2019 – 2020 
 

Sezonul nivologic 2019-2020 a debutat la 20 noiembrie 2019 la toate cele unsprezece staţii care 

efectuează program nivologic. Programul de observaţii s-a derulat până la data de 30 aprilie 2020 la staţiile 

Predeal, Sinaia 1500, Parâng, Semenic, Țarcu, Vlădeasa, Iezer, Călimani, 10 mai 2020 la Ceahlău-Toaca şi 
10 iunie la Bâlea-Lac şi Vârful-Omu. Însumate, au fost efectuate 4430 de observații şi 232 de sondaje şi 

profile stratigrafice ale stratului de zăpadă. În cursul acestei ierni au fost mai multe cazuri de avalanşă, din 

care una soldată cu victime (în masivul Făgăraş). În cursul iernii 2019-2020 au fost elaborate 88 de buletine 

nivometeorologice zilnice şi 14 informări. Prima informare a sezonului 2019-2020 a fost făcută în 2 
decembrie 2019, iar ultima în data de 6 iunie 2020. Buletine nivometeorologice au fost emise în următoarele 

intervale: 23 decembrie 2019 - 28 aprilie 2020. 
Numărul de zile cu strat de zăpadă de la staţiile meteorologice a fost de: 203 la Vârfu-Omu şi Bâlea-

Lac, 181 la Ceahlău-Toaca, 175 la Călimani, 169 la Ţarcu, 146 la Iezer, 124 la Semenic, 123 la Parâng, 122 

la Vlădeasa, 94 la Predeal şi 87 la Sinaia. 
Primele ninsori, în urma cărora s-a depus strat de zăpadă, s-au semnalat în 5 octombrie 2019 la 

Călimani şi Ceahlău, 6 octombrie la Parâng şi Vlădeasa, 7 octombrie la Bâlea-Lac, Vârfu-Omu, Ţarcu, 
Sinaia, Parâng, Iezer şi 31 octombrie la Predeal şi Semenic. Acest strat s-a topit după 1-4 zile, apoi au urmat 

un alt episod de ninsoare care a depus strat, între 30 octombrie şi 3 noiembrie, strat care s-a topit şi el după 3 

zile. După ninsorile din 21 noiembrie stratul de zăpadă nu s-a mai topit la staţiile aflate la altitudini mari. 
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În ceea ce priveşte numărul de zile cu strat continuu de zăpadă, acesta a avut următoarele valori la 

staţiile aflate la altitudini înalte: 
- Bâlea-Lac, din 22 noiembrie 2019 și până în 5 iunie 2020 (197 de zile) 
- Vârful Omu: 22 noiembrie 2019 până în 14 mai 2020 (176 de zile), apoi 26 mai – 08 iunie (14 zile) 
- Țarcu, din 29 noiembrie 2019 și până în 09 mai 2020 (163 de zile), apoi 04-09 mai 
- Ceahlău-Toaca: 01 decembrie 2019 – 11 mai 2020 (163 de zile), 
- Călimani, în intervalul 29 noiembrie 2019 – 08 mai 2020 (162 de zile), 
- la Vlădeasa au fost trei perioade cu strat continuu de zăpadă: 30 noiembrie – 20 decembrie 2019 

(21 de zile), 24 decembrie 2019 – 15 ianuarie 2020 (23 de zile) şi 28 ianuarie – 31 martie 2020 (64 de zile). 
- Iezer: 01-17 decembrie 2019 (17 zile), apoi 24 decembrie 2019 – 18 aprilie 2020 (117 zile). 

 

La staţiile aflate la altitudini joase, stratul de zăpadă a avut perioade scurte când a fost continuu:  
- la Parâng au fost două scurte perioade cu strat continuu (01-08 decembrie şi 12–17 decembrie 

2019), apoi timp de 105 zile, din 24 decembrie 2019 şi până în 06 aprilie 
- la Sinaia, prima zi cu strat de zăpadă a fost în 01 decembrie 2019, strat ce a rezistat doar cinci zile, 

până în 5 decembrie, apoi s-a mai semnalat strat între 12 şi 21 decembrie. A urmat cea mai lungă perioadă cu 

strat continuu de zăpadă, de 25 de zile (25.12.2019 – 18.01.2020), urmată la scurt timp de o alta, de 21 de 

zile (29.01 – 18.02.2020). Până în data de 03 aprilie 2020 au mai fost perioade scurte cu strat de zăpadă: 22-
23 februarie, 27 februarie-02 martie, 23-29 martie şi 31 martie – 03 aprilie.  

- la Semenic, până în data de 24 decembrie 2019 au fost două perioade scurte cu strat continuu de 

zăpadă: 30 noiembrie – 10 decembrie 2019 şi 14-16 decembrie 2019, apoi, timp de 107 zile, între 24 

decembrie 2019 şi 08 aprilie 2020. 
- la Predeal stratul de zăpadă a fost continuu din 25 decembrie 2019 şi până în 3 martie (80 de zile), 

apoi discontinuu până în 04 aprilie. 
 

Grosimea maximă a stratului de zăpadă din platforma staţiilor meteorologice cu program nivologic s-a 

înregistrat la Bâlea-Lac în data de 23 aprilie 2020 şi a avut valoarea de 236 cm. La celelalte staţii, valorile 

cele mai mari au fost de 78 cm la Semenic (22 februarie), 72 cm la Vârfu Omu (01 aprilie), 58 cm la Parâng 

(24 martie), 46 cm la Sinaia (24 martie), 43 cm la Ceahlău-Toaca (28 februarie), 41 cm la Ţarcu (11 martie), 
37 cm la Predeal (29 februarie), 35 cm la Vlădeasa (01 ianuarie) şi 29 cm la Iezer (21 februarie) - (fig.3).  

La Bâlea-Lac, zăpada a măsurat peste 200 cm timp de 15 zile, între 24 şi 29 martie 2020 (6 zile) şi 31 

martie – 08 aprilie 2020 (9 zile). Au avut loc mai multe episoade cu ninsori abundente, în cursul cărora s-au 
depus cantităţi însemnate de zăpadă, crescând astfel şi riscul declanşării avalanşelor. (Fig.3). 

Pe parcursul sezonului de iarnă, în masivele monitorizate au fost 45 de consemnări privind avalanşele 

observate în teren, din care una s-a soldat cu o victimă decedată – avalanşa din Munţii Făgăraş, Valea 
Şerbota, de pe data de 06 martie 2020.  

 

 
Fig.3. Variaţia grosimii stratului de zăpadă la staţiile cu program nivologic şi zilele cu avalanşe din sezonul 2019– 2020 

 

Primele sondaje şi profile stratigrafice s-au făcut în 27 noiembrie 2019 la Bâlea-Lac, iar ultimele îm 

20 mai 2020, tot la Bâlea-Lac. Profilele efectuate la toate staţiile meteorologice au arătat existenţa unui grad 
mare de instabilitate în fiecare lună, cristalele faţetate şi tip cupă fiind regăsite în structura stratului de zăpadă 

încă din luna ianuarie – (Fig.4). 
 

    
Fig.4. Profilul stratigrafic, al rezistenţei şi temperaturii de la Bâlea-Lac (2020.02.12), Vârfu Omu (2020.02.20),  

Iezer (2020.02.19),  Călimani (2020.03.01)  
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Formare profesională, schimb de experienţă, cercetare  
 

Sesiuni şi comunicări ştiinţifice, publicarea unor lucrări de nivologie  

1. Caracteristici nivometeorologice ale sezonului de iarnă 2018-2019, Narcisa Milian, Ioana Cristina 

Blaga, Adela Mariana Mitea, Alin Adrian Paşol, Dorian Udo Reckerth, Ovidiu Nicolae Câmpean, 

Irinel Gheorghe Grigore; Sesiunea anuală de Comunicări Ştiinţifice a ANM, 19-21.11.2019 
2. Integrarea serviciului de nivologie în practicele europene privind avertizarea și estimarea riscului 

de avalanşă, Dorian Udo Reckerth, Narcisa Milian, Eugen Marian Nicolae Mihuleţ, Cristian Lucian 

Grecu; Sesiunea anuală de Comunicări Ştiinţifice a ANM, 19-21.11.2019 
3. Variabilitatea și tendința de evoluție a extremelor termice și pluviometrice în Carpații Meridionali 
(1961-2018), Narcisa Milian, Sorin Cheval, Vlad Amihăesei; Sesiunea anuală de Comunicări 

Ştiinţifice a ANM, 19-21.11.2019 
4. Climate parameters relevant for avalanche triggering in the Făgăraș Mountains (Southern 
Carpathians), Narcisa Milian, Sorin Cheval; Forum Geografic, Craiova 
5. Favorable Conditions for Avalanche Triggering During 2018-2019 Winter: Narcisa Milian, Adela 

Mariana Mitea, Ioana Cristina Blaga, Alin Adrian Paşol, Ovidiu Nicolae Câmpean, Conferinţa 
Internaţională ″Aerul şi Apa, Componente ale Mediului″, Cluj-Napoca, 20-22 martie 2020 

 

Cursuri de instruire: 
 

În cursul lunilor februarie şi martie ale anului 2020, au fost efectuate stagii de verificare  și pregătire 
ale meteorologilor de la stațiile meteorologice cu program nivologic de la Iezer şi Vlădeasa 1800 (CMR 

Transilvania-Nord), Parâng, (CMR Oltenia) şi Predeal (CMR Muntenia). Pregătirea a fost efectuată de către 

angajaţi din cadrul SRPV Sibiu (Udo Reckerth, Cristian Grecu, Eugen Mihuleţ) si CMR Muntenia (Irinel 

Grigore, Radu Manta). Au fost predate noilor angajaţi şi verificate procedurile de efectuare a observațiilor şi 
măsurătorilor nivologice. 

În perioada 6-8 martie 2020 s-a desfăşurat la Buşteni Cursul de formare în domeniul avalanşelor 

“Maria Dana Moţoiu”, la care au participat, în calitate de lectori Irinel Grigore şi Udo Reckerth, împreună cu 
Cristian Grecu. 

 

 
Fig.5. Aspecte din cursul instruirilor de la Vlădeasa, Iezer, Buşteni 
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3. Diagnoza meteorologică a sezonului nivologic 2019-2020 

(noiembrie 2019 – mai 2020)
1
 

 

Sunt prezentate abaterile temperaturii şi precipitaţiilor faţă de media multianuală din România, 

conform Laboratorului de Climatologie al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, conform datelor 

prezentate pe site-ul http://www.meteoromania.ro/clima/monitorizare-climatica/.   
Abaterea temperaturii medii a aerului din luna noiembrie 2019 față de mediana intervalului de 

referință standard (1981-2010) a fost pozitivă în toată ţară. La majoritatea staţiilor meteorologice, valorile 

acesteia au fost mai mari de 4°C, iar pe arii restrânse în Transilvania au depăşit 6°C.  
Abaterea cantității de precipitații din luna noiembrie 2019 față de mediana intervalului de referință 

standard (1981-2010), calculată în procente, a fost negativă în majoritatea regiunilor țării. Abateri pozitive s-

au înregistrat local, în zonele montane, precum și în sudul și sud-vestul țării.  
 

  
Noiembrie 2019: Abaterea  temperaturii (a) şi a precipitaţiilor (b) faţă de media multianuală în România 

 

Abaterea temperaturii medii a aerului din luna decembrie 2019 față de mediana intervalului de 

referință standard (1981-2010) a fost pozitivă în toată ţară. La majoritatea staţiilor meteorologice, valorile 

acesteia au fost mai mari de 2°C, iar în jumătatea de nord a Moldovei au depăşit 4°C. Cea mai mare valoare 
a fost 4,9°C, la stația meteorologică Cotnari.  

Abaterea cantității de precipitații din luna decembrie 2019 față de mediana intervalului de referință 

standard (1981-2010), calculată în procente, a fost negativă în majoritatea regiunilor țării. Abateri pozitive s-
au înregistrat local, în zonele montane şi în Transilvania.   

 

   
Decembrie 2019: Abaterea  temperaturii (a) şi a precipitaţiilor (b), faţă de media multianuală, în România 

 

Abaterea temperaturii medii a aerului din luna ianuarie 2020 față de mediana intervalului de referință 

standard (1981-2010) a fost pozitivă în majoritatea regiunilor țării. Abateri pozitive mari, peste 2°C, s-au 
înregistrat în Moldova, Dobrogea, Muntenia, Oltenia şi în zonele montane. Cea mai mare valoare a abaterii 

pozitive a fost 4,0°C, la stația meteorologică Țarcu..  
Abaterea cantității de precipitații din luna ianuarie 2020 față de mediana intervalului de referință 

standard (1981-2010), calculată în procente, a fost negativă în toată țara. Valori mai ridicate ale abaterii 
negative, peste 90%, dar nu mai mari de 100%, s-au înregistrat pe areale din Muntenia, Dobrogea şi sud-

vestul Moldovei.   
 

                                                
1 http://www.meteoromania.ro/clima/monitorizare-climatica/ 



Administraţia Naţională de Meteorologie 
 

                                                ⁕⁕⁕ Bilanţul nivologic al sezonului de iarnă 2019 -2020 ⁕⁕⁕ 

10 

   
Ianuarie 2020: Abaterea  temperaturii (a) şi a precipitaţiilor (b), faţă de media multianuală, în România 

 

 Abaterea temperaturii medii a aerului din luna februarie 2020 față de mediana intervalului de 
referință standard (1981-2010) a fost pozitivă în toată țara. La majoritatea staţiilor meteorologice valorile 

abaterii au depăşit 3°C şi doar la câteva staţii meteo din zona montană aceasta a fost cuprinsă între 2°C şi 

3°C. Valori de peste 4°C, s-au înregistrat în Câmpia Română, Moldova şi în centrul şi estul Transilvaniei. 
Cea mai mare valoare a abaterii pozitive a fost 6,3°C, la stația meteorologică Miercurea Ciuc.  
 Abaterea cantității de precipitații din luna februarie 2020 față de mediana intervalului de referință 

standard (1981-2010), calculată în procente, a fost pozitivă în majoritatea regiunilor țării. Cele mai ridicate 

valori, peste 200%, s-au înregistrat în nordul Carpaților Orientali și în Munții Apuseni, valoarea maximă 
fiind înregistrată la stația meteorologică Bucin (262,7%). Pe areale restrânse din Moldova, Muntenia și 

Oltenia, abaterile au fost negative și nu au depășit 60% din valoarea de referință.  
 

   
Februarie 2020: Abaterea  temperaturii (a) şi a precipitaţiilor (b), faţă de media multianuală, în România 

 

Abaterea temperaturii medii a aerului din luna martie 2020 față de mediana intervalului de referință 

standard (1981-2010) a fost pozitivă în toată țara. La majoritatea staţiilor meteorologice valorile abaterii au 

variat între 1°C şi 3°C. Cele mai ridicate valori ale acesteia, cuprinse între 3°C şi 4°C, s-au înregistrat în 
jumatatea de sud a Moldovei , în sud-estul și izolat, în nord-estul acesteia, în aproape toate zonele Dobrogei, 

dar și pe areale mai restrânse din estul, nordul şi nord-vestul Munteniei. Cea mai mare valoare a abaterii 

pozitive a fost 4,0°C, la stația meteorologică Galați. Valori sub 1°C s-au înregistrat în sud-vestul Olteniei.  

   
Martie 2020: Abaterea  temperaturii (a) şi a precipitaţiilor (b), faţă de media multianuală, în România 

 

Abaterea cantității de precipitații din luna martie 2020 față de mediana intervalului de referință 

standard (1981-2010), calculată în procente, a fost pozitivă în Oltenia, în vestul Transilvaniei, în Crișana și 
izolat în Banat, Muntenia și Moldova. Abateri mai mari de 100% s-au înregistrat în zonele montane din 
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Carpații Meridionali, dar și izolat în sud-vestul Olteniei. Cea mai ridicată valoare, respectiv 206,2%, a fost 

înregistrată la stația meteorologică Băile Herculane. În rest, abatere cantității de precipitații din luna martie 

2020 a fost negativă și a depășit 90% din valoarea de referință, în estul Munteniei.  
 

Abaterea temperaturii medii a aerului din luna aprilie 2020 față de mediana intervalului de referință 

standard (1981-2010) a fost pozitivă în majoritatea regiunilor țării, iar la majoritatea staţiilor meteorologice 

valorilea acesteia au fost mai mici de 1°C. Cea mai mare valoare a abaterii pozitive a fost 1,6°C, la stația 
meteorologică Semenic. Abateri negative ale temperaturii medii a aerului au caracterizat în special Crișana, 

Maramureș și Transilvania și au avut caracter local în nordul și sudul Olteniei, în Dobrogea și în centrul 

Moldovei. Cea mai semnificativă abatere negativă a fost de -1,5°C și s-a înregistrat la stația meteorologică 
Dej.  

Abaterea cantității de precipitații din luna aprilie 2020 față de mediana intervalului de referință 

standard (1981-2010), calculată în procente, a fost negativă în toate regiunile țării. Cea mai mare abatere 
negativă a avut valoarea de 96% din valoarea de referință, în estul Moldovei, respectiv la stația 

meteorologică Iași.  
 

   
Aprilie 2020: Abaterea  temperaturii (a) şi a precipitaţiilor (b), faţă de media multianuală, în România 

 

Abaterea temperaturii medii a aerului din luna mai 2020 față de mediana intervalului de referință 
standard (1981-2010) a fost negativă la majoritatea staţiilor meteorologice. Abaterea a fost pozitivă doar la 

stația meteorologică Medgidia, respectiv 0,4°C. Valori de peste 2°C ale abaterii negative s-au înregistrat în 

nordul Crișanei, nordul Transilvaniei, în Maramureș și în nord-estul Moldovei, iar cea mai mare valoare a 
fost de 2,7°C, la staţia meteorologică Baia Mare.  

Abaterea cantității de precipitații din luna mai 2020 față de mediana intervalului de referință standard 

(1981-2010), calculată în procente, a fost pozitivă pe areale extinse din Banat, Oltenia, Muntenia, sudul 
Dobrogei, Moldova, Maramureș, nordul Crișanei precum și în nordul și sudul Transilvaniei. Cea mai mare 

abatere pozitivă, 153,4%, a fost înregistrată la stația meteorologică Iași. Abateri negative s-au înregistrat pe 

areale mai extinse în centrul Transilvaniei, în sudul Crișanei, în nordul Banatului și în centrul Dobrogei.   
 

   
Mai 2020: Abaterea  temperaturii (a) şi a precipitaţiilor (b), faţă de media multianuală, în România 
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4. Sinteza climatologică 
 
Cuprinde evoluţia principalilor parametrii meteorologici din sezonul nivologic 2019-2020, în 

comparaţie cu norma climatologică a intervalului 1981-2010, pentru staţiile meteorologice Vârful  Omu, 

Sinaia 1500, Predeal, Bâlea-Lac, Țarcu, Parâng, Călimani, Ceahlău, Iezer, Vlădeasa, Semenic, conform 
datelor existente în baza de date a Administraţiei Naţionale de Meteorologie: media lunară a temperaturilor 

maxime, minime și medii, cantitatea de precipitaţii lunară, media decadală a grosimii stratului de zăpadă şi 

Procentajul lunar al zilelor cu sol acoperit de zăpadă. 
 
 

4.1 CARPAȚII MERIDIONALI 

4.1.1. Staţia meteorologică Vârful Omu 
 

Pentru sezonul de iarnă 2019-2020, ce cuprinde intervalul noiembrie 2019 – iunie 2020, media lunară 

a temperaturilor maxime, minime și medii a fost mai mare decât norma climatologică 1981-2010, cu excepția 
lunilor aprilie și mai, când acestea au avut valori mai scăzute  - Fig.4.1.1-3.  

  
 

 
Figura 4.1.1. Media lunară a temperaturilor maxime 

 
 

 
Figura 4.1.2. Media lunară a temperaturilor minime 
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Figura 4.1.3. Temperatura medie lunară 

 

 Cantitatea de precipitații căzută a fost excedentară față de norma climatologică în aproape tot 
intervalul, cu excepția lunilor ianuarie și aprilie 2020, când a fost deficitară și a lunii decembrie 2019, când 

au fost aproape egale  - Fig.4.1.4. 
 

 
Figura 4.1.4. Cantitatea lunară de precipitaţii 

 

Grosimea stratului de zăpadă a fost mai scăzută față de norma climatologică în cea mai mare parte a 

intervalului, cu abateri uneori importante, ca de exemplu în cea de a treia decadă a lunii aprilie și cea de a 

doua decadă a lunii mai, când mediile stratului de zăpadă pentru anul 2020 au fost cu 57.2 cm față de norma 

climatologică (de 5 ori mai mic!). Stratul de zăpadă a depășit ușor norma climatologică doar în cursul primei 
decade a lunii iunie   (cu 11.6 cm) și a primei decade a lunii ianuarie (cu 1.61 cm) - Fig.4.1.5.  

 
 

 
Figura 4.1.5. Media decadală a grosimii stratului de zăpadă 
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 Acoperirea cu zăpadă a fost mai mare față de norma climatologică în perioada decembrie 2019 - 

aprilie 2020 (5 luni consecutive, față de 4 luni consecutive din norma 1981-2010) și mai scăzută în rest: 

august 2019-noiembrie 2019 și mai-iulie 2020 – Fig.4.1.6. 
 

 
Figura 4.1.6. Procentajul lunar al zilelor cu sol acoperit de zăpadă 

 
 

 

4.1.2. Staţia meteorologică SINAIA 1500 
 

La stația meteorologică Sinaia, media lunară a temperaturilor maxime, minime și medii a sezonului de 

iarnă 2019-2020 a fost mai mare decât norma climatologică 1981-2010, cu abateri de până la 4,4 grade (în 

decembrie 2019) Doar în luna mai a anului 2020, aceste valori medii au fost ușor mai scăzute față de mediile 
climatologice – Fig.4.1.7-9.  

 
Figura 4.1.7. Media lunară a temperaturilor maxime 

 
Figura 4.1.8. Media lunară a temperaturilor minime 
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Figura 4.1.9. Temperatura medie lunară 

 

Cantitatea de precipitații căzută a fost excedentară față de norma climatologică în lunile noiembrie 

2019 (cu un excedent de 58,9 mm/mp), martie, mai și iunie 2020 și deficitară în octombrie și decembrie 

2019, ianuarie (deficit de 40,9 mm/mp), februarie, mai 2020  - Fig.4.1.10. 
 

 
Figura 4.1.10. Cantitatea lunară de precipitaţii 

 
Grosimea stratului de zăpadă a fost extrem de scăzută față de norma climatologică în întreg intervalul, 

cu abateri importante, cele mai mari în prima și a două decadă a lunii martie, când mediile stratului de 

zăpadă pentru anul 2020 au fost cu 54,3, respectiv 50,8 cm mai mici față de norma climatologică (de 39,5 ori 
mai mic!)  - Fig. 4.1.11.  

 

 
Figura 4.1.11. Media decadală a grosimii stratului de zăpadă 
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Acoperirea cu zăpadă a fost mai scăzută față de norma climatologică pe parcursul întregului sezon. Nu 

a existat nici o lună în care acoperirea cu zăpadă să fie de 100% – Fig.4.1.12. 
 

 

 
Figura 4.1.12. Procentajul lunar al zilelor cu sol acoperit de zăpadă 

 

 

4.1.3. Staţia meteorologică PREDEAL 
 

La stația meteorologică Predeal, media lunară a temperaturilor maxime, minime și medii a sezonului 

de iarnă 2019-2020 a fost mai mare decât norma climatologică 1981-2010, cu abateri de până la 3,6 grade 
(media temperaturilor maxime din februarie 2020), cu excepția lunii mai a anului 2020, când aceste valori  

au fost ușor mai scăzute față de mediile climatologice - Fig.4.1.13-15.  
 

 

 
Figura 4.1.13. Media lunară a  temperaturilor maxime 

 

 
Figura 4.1.14. Media lunară a temperaturilor minime 
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Figura 4.1.15. Temperatura medie lunară 

 

Cantitatea de precipitații căzută a fost excedentară față de norma climatologică în lunile februarie, 

martie, mai și iunie 2019 (cu cel mai mare excedent în luna mai, de 52,1 mm/mp) și deficitară în octombrie, 
noiembrie și decembrie 2019, ianuarie și aprilie 2020 (deficit de 49,7 mm/mp) – Fig.4.1.16. 

 

 
Figura 4.1.16. Cantitatea lunară de precipitaţii 

 

Grosimea stratului de zăpadă a fost scăzută față de norma climatologică în întreg intervalul, cu abateri 

importante, cea mai mare înregistrată în cea de a doua decadă a lunii martie, când media stratului de zăpadă pentru anul 

2020 a fost doar de 0,5 cm, cu 39,0 cm mai mică față de norma climatologică  - Fig.4.1.17.  
 

 
Figura 4.1.17. Media decadală a grosimii stratului de zăpadă 
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Acoperirea cu zăpadă a fost de 100% în ianuarie și februarie 2020, mai mare față de norma 

climatologică, iar în rest procentajul lunar al zilelor cu sol de zăpadă a fost mai mic față de norma 1981-

2010)  – Fig.4.1.18. 
 

 
Figura 4.1.18. Procentajul lunar al zilelor cu sol acoperit de zăpadă 

 

 
4.1.4. Staţia meteorologică Bâlea-Lac 

 

Media lunară a temperaturilor maxime, minime și medii a sezonului de iarnă 2019-2020 a fost mai 
mare decât norma climatologică 1981-2010, cu abateri de până la 4,6 grade (în octombrie 2019), cu excepția 

lunii mai a anului 2020, când aceste valori medii au fost ușor mai scăzute față de mediile climatologice - 

Fig.4.1.19-21.  
 

 
Figura 4.1.19. Media lunară a temperaturilor maxime 

 

 
Figura 4.1.20. Media lunară a temperaturilor minime 
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Figura 4.1.21. Temperatura medie lunară 

 

 Cantitatea de precipitații căzută a fost excedentară față de norma climatologică în majoritatea 
intervalului octombrie 2019 – iunie 2020 (cu un excedent maxim de 241,4 mm/mp în iunie) și deficitară în 

octombrie 2019, ianuarie și aprilie 2020 (cel mai mare deficit, de 47,2 mm/mp, în aprilie) - Fig.4.1.22. 

 
 

 
Figura 4.1.22. Cantitatea lunară de precipitaţii 

 

 Media decadală a grosimii stratului de zăpadă a fost mai scăzută față de norma climatologică în cea 
mai mare parte a intervalului, cu abateri până la 60,2 cm (a treia decadă din aprilie). Valori excedentare s-au 

înregistrat în cea de a treia decadă a lunii decembrie 2019 – a doua decadă a lunii ianuarie 2020, precum și a 

treia decadă din februarie – prima decadă din aprilie, cu cel mai mare excedent în prima decadă din ianuarie 
(50,6 cm) - Fig.4.1.23.  
 

 
Figura 4.1.23. Media decadală a grosimii stratului de zăpadă 
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Acoperirea cu zăpadă a fost mai mare față de norma climatologică în decembrie 2019, egală (100%) în 

perioada ianuarie-aprilie 2020 (5 luni consecutive, față de 4 luni consecutive din norma 1981-2010) și mai 

scăzută în rest: august-noiembrie 2019 și mai-iulie 2020 – Fig.4.1.24. 
 

 
Figura 4.1.24. Procentajul lunar al zilelor cu sol acoperit de zăpadă 

 

 
 

4.1.5. Staţia meteorologică Parâng 
 

La stația meteorologică Parâng, media lunară a temperaturilor maxime, minime și medii a sezonului de 

iarnă 2019-2020, a fost mai mare decât norma climatologică 1981-2010, mai puțin în luna mai a anului 2020, 

când aceste valori medii au fost ușor mai scăzute față de mediile climatologice - Fig.4.1.25-27.  
 
 

 
Figura 4.1.25. Media lunară a temperaturilor maxime 

 

 
Figura 4.1.26. Media lunară a temperaturilor minime 
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Figura 4.1.27. Temperatura medie lunară 

 
 Cantitatea de precipitații căzută a fost excedentară față de norma climatologică în lunile octombrie și 

noiembrie 2019), februarie, martie, mai și iunie 2020 (cu un excedent de 184,6 mm/mp) și deficitară în 

decembrie 2019, ianuarie și aprilie 2020 (deficit de 57,2 mm/mp)  - Fig.4.1.28. 
 

 
Figura 4.1.28. Cantitatea lunară de precipitaţii 

 

 Grosimea stratului de zăpadă a fost mai scăzută față de norma climatologică în întreg intervalul, cu 

abateri importante, cele mai mari în a treia decadă a lunii ianuarie și prima decadă a lunii februarie, când 
mediile stratului de zăpadă pentru anul 2020 au fost cu 40,2, respectiv 39,8 cm mai mici față de norma 

climatologică  - Fig.4.1.29.  

 
 

 
Figura 4.1.29. Media decadală a grosimii stratului de zăpadă 
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Acoperirea cu zăpadă a fost mai mare față de norma climatologică în perioada ianuarie-martie 2020 și 

mai scăzută în restul intervalului: octombrie-decembrie 2019, aprilie-mai 2020 – Fig.4.1.30. 
 
 

 
Figura 4.1.30. Procentajul lunar al zilelor cu sol acoperit de zăpadă 

 

 

 

4.1.6. Staţia meteorologică Țarcu 
 

Și la stația meteorologică Țarcu, media lunară a temperaturilor maxime, minime și medii a sezonului 

de iarnă 2019-2020 a fost mai mare decât norma climatologică 1981-2010, mai puțin în luna mai a anului 

2020, când aceste valori medii au fost ușor mai scăzute față de mediile climatologice - Fig.4.1.31-33.  
 

 

 
Figura 4.1.31. Media lunară a temperaturilor maxime 

 

 
Figura 4.1.32. Media lunară a temperaturilor minime 



Administraţia Naţională de Meteorologie 
 

                                                ⁕⁕⁕ Bilanţul nivologic al sezonului de iarnă 2019 -2020 ⁕⁕⁕ 

23 

 
Figura 4.1.33. Temperatura medie lunară 

 

 Cantitatea de precipitații căzută a fost excedentară față de norma climatologică în lunile noiembrie 

2019 (cu un excedent maxim de 82,6 mm/mp), februarie, martie, mai și iunie 2020 și deficitară în octombrie 

și decembrie 2019, ianuarie și aprilie 2020 (deficit până în 39,4 mm/mp)  - Fig.4.1.34. 
 

 
Figura 4.1.34. Cantitatea lunară de precipitaţii 

 

 Grosimea stratului de zăpadă a fost mai scăzută față de norma climatologică în aproape întreg 
intervalul, cu abateri importante, cele mai mari în a treia decadă a lunii ianuarie (46,37 cm). Medii ușor mai 

ridicate față de norma climatologică s-au înregistrat în prima decadă a lunilor octombrie (cu 0,03 cm) și 

decembrie 2019 (1,29 cm) - Fig.4.1.35.  
 

 
Figura 4.1.35. Media decadală a grosimii stratului de zăpadă 

 
În ceea ce privește procentajul lunar al zilelor cu sol acoperit de zăpadă, acesta a fost mai mare față de 

norma climatologică în perioada decembrie 2019 - martie 2020 (când a avut valori de 100%) și mai scăzut în 

restul intervalului: octombrie-noiembrie 2019, aprilie-mai 2020 – Fig.4.1.36. 
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Figura 4.1.36. Procentajul lunar al zilelor cu sol acoperit de zăpadă 

 

 

4.2. CARPAȚII ORIENTALI 

4.2.1. Staţia meteorologică  Călimani 
 

 La stația meteorologică Călimani, media lunară a temperaturilor maxime și medii a sezonului de 

iarnă 2019-2020 a fost mai mare decât norma climatologică 1981-2010, mai puțin în luna mai a anului 2020, 

când aceste valori medii au fost mai scăzute față de mediile climatologice. În ceea ce privește media lunară a 
temperaturilor minime, a fost mai mare decât norma climatologică 1981-2010, mai puțin în lunile aprilie și 

mai 2020, când aceste valori medii au fost mai scăzute față de mediile climatologice – Fig.4.2.1-3. 
 

 
Figura 4.2.1. Media lunară a temperaturilor maxime 

 

 
Figura 4.2.2. Media lunară a temperaturilor minime 
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Figura 4.2.3. Temperatura medie lunară 

 

 Cantitatea de precipitații căzută a fost excedentară față de norma climatologică în lunile noiembrie 
2019, februarie, mai și iunie 2020 (cu un excedent de 91,4 mm/mp în iunie și 49,1 mm/mp în mai). În 

octombrie și decembrie 2019, ianuarie, martie și aprilie 2020, aceasta a fost deficitară (cel mai mare deficit  

înregistrat a fost de 39,1 mm/mp, în aprilie)  - Fig.4.2.4. 
 

 
Figura 4.2.4. Cantitatea lunară de precipitaţii. 

 
 Grosimea stratului de zăpadă a fost mai scăzută față de norma climatologică în cea mai mare parte a 

intervalului, cu abateri de până în 36,3 cm (în cea de a treia decadă a lunii ianuarie). Abateri pozitive s-au 

înregistrat în prima decadă a lunii octombrie 2019, prima și a treia decadă a lunii martie și prima decadă din 
aprilie (abaterea cea mai mare, de 10,2 cm) - Fig.4.2.5.  
 

 
Figura 4.2.5. Media decadală a grosimii stratului de zăpadă 
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În ceea ce privește procentajul lunar al zilelor cu sol acoperit de zăpadă, acesta a fost mai mare față de 

norma climatologică în perioada octombrie 2019, decembrie 2019 - aprilie 2020 (când a avut valori de 

100%) și iunie 2020, iar în noiembrie 2019 și mai 2020 acesta a fost mai scăzut – Fig.4.2.6. 
 

 
Figura 4.2.6. Procentajul lunar al zilelor cu sol acoperit de zăpadă 

 

 

4.2.2. Staţia meteorologică  Ceahlău-Toaca 
 

La stația meteorologică Ceahlău-Toaca, media lunară a temperaturilor maxime și medii a sezonului de 
iarnă 2019-2020 a fost mai mare decât norma climatologică 1981-2010, mai puțin în luna mai a anului 2020, 

când aceste valori medii au fost mai scăzute. În ceea ce privește media lunară a temperaturilor minime, 

aceasta a fost mai mare decât norma climatologică 1981-2010, exceptând lunile aprilie și mai 2020, când au 

fost valori mai scăzute - Fig.4.2.7-9.  
 

 
Figura 4.2.7. Media lunară a temperaturilor maxime 

 

 
Figura 4.2.8. Media lunară a temperaturilor minime 
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Figura 4.2.9. Temperatura medie lunară 

 

 Cantitatea de precipitații căzută a fost excedentară față de norma climatologică în lunile octombrie și 

decembrie 2019, februarie, mai și iunie 2020 (cu un excedent de 105,4 mm/mp) și deficitară în noiembrie 
2019, ianuarie, martie și aprilie 2020 - Fig.4.2.10. 

 
Figura 4.2.10. Cantitatea lunară de precipitaţii 

 

Grosimea stratului de zăpadă a fost mai scăzută față de norma climatologică în aproape întreg 

intervalul, cu abateri importante, cele mai mari înregistrate în a doua și a treia decadă a lunii martie, când 

mediile stratului de zăpadă pentru anul 2020 au fost cu 49,2, respectiv 50,1 cm mai mici față de norma 
climatologică. Ușoare abateri pozitive s-au înregistrat în prima decadă din octombrie 2019. a treia decadă din 

luna mai și prima decadă a lunii iunie 2020 - Fig.4.2.11.  
 

 
Figura 4.2.11. Media decadală a grosimii stratului de zăpadă 

 

Procentajul lunar al zilelor cu sol acoperit de zăpadă a fost mai mare față de norma climatologică în 
perioada ianuarie - martie 2020 (când a avut valori de 100%) și iunie 2020 și mai scăzut în restul 

intervalului: octombrie-decembrie 2019, aprilie-mai 2020 – Fig.4.2.12. 
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Figura 4.2.12. Procentajul lunar al zilelor cu sol acoperit de zăpadă 

 

 

 

4.2.3. Staţia meteorologică Iezer 
 

La stația meteorologică Iezer, media lunară a temperaturilor maxime și medii a sezonului de iarnă 

2019-2020 a fost mai mare decât norma climatologică 1981-2010, mai puțin în luna mai a anului 2020, când 

aceste valori medii au fost ușor mai scăzute față de mediile climatologice – Fig.4.2.13 și 4.2.15.  
 

 

 
Figura 4.2.13. Media lunară a temperaturilor maxime 

 

În ceea ce privește media lunară a temperaturilor minime, aceasta a fost mai mare decât norma 

climatologică 1981-2010, exceptând lunile aprilie și mai 2020, când au fost valori mai scăzute – Fig. 4.2.14. 
 
 

 
Figura 4.2.14. Media lunară a temperaturilor minime 
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Figura 4.2.15. Temperatura medie lunară 

 

 Cantitatea de precipitații căzută a fost excedentară față de norma climatologică în lunile noiembrie 

2019, februarie (+124,8 mm/mp), mai și iunie 2020 (cu un excedent de 141,7 mm/mp) și deficitară în 
octombrie (cel mai mare deficit, de 78,2 mm/mp) și decembrie 2019, ianuarie, martie și aprilie 2020 - 

Fig.4.2.16. 

 
Figura 4.2.16. Cantitatea lunară de precipitaţii 

 

 Grosimea stratului de zăpadă a fost mai scăzută față de norma climatologică în aproape întreg 
intervalul, cu abateri importante, cele mai mari fiind înregistrate în intervalul cuprins între a doua decadă a 

lunii martie și prima decadă a lunii aprilie, când mediile stratului de zăpadă pentru anul 2020 au fost cu 30.7, 

38.06, respectiv 29,1 cm mai mici față de norma climatologică. Ușoare abateri pozitive s-au înregistrat în 
prima decadă din octombrie 2019 și prima decadă a lunii iunie a anului 2020 (+0,83 cm)  - Fig.4.2.17.  

 

 
Figura 4.2.17. Media decadală a grosimii stratului de zăpadă 

 

 Procentajul lunar al zilelor cu sol acoperit de zăpadă a fost mai mare față de norma climatologică în  
decembrie 2019 și iunie 2020, egal în ianuarie și martie 2020 (de 100%) și aproape egal în februarie 2020 
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(100% față de 99,9%) și mai scăzut în intervalele octombrie-noiembrie 2019, aprilie-mai 2020. Timp de 

patru luni consecutive, în intervalul decembrie 2019-martie 2020, procentajul lunar al zilelor cu sol acoperit 

de zăpadă a fost de 100% . Valori extrem de scăzute ale acestuia s-au înregistrat în noiembrie 2019 (3,3% 
față de 72,7% !) și mai 2020 (6,5% față de 43,2%) – Fig.4.2.18. 

 

 
Figura 4.2.18. Procentajul lunar al zilelor cu sol acoperit de zăpadă 

 
 

4.3. CARPAȚII OCCIDENTALI 

4.3.1. Staţia meteorologică Vlădeasa 1800 
 

La stația meteorologică Vlădeasa 1800, media lunară a temperaturilor maxime, minime și medii a 
sezonului de iarnă 2019-2020, a fost mai mare decât norma climatologică 1981-2010, mai puțin în luna mai a 

anului 2020, când aceste valori medii au fost mai scăzute față de mediile climatologice și în aprilie 2020, 

când media lunară a temperaturilor minime a fost egală cu cea climatologică – Fig.4.3.1-3.  
 

 
Figura 4.3.1. Media lunară a temperaturilor maxime 

 

 
Figura 4.3.2. Media lunară a temperaturilor minime 
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Figura 4.3.3. Temperatura medie lunară 

 

 Cantitatea de precipitații căzută a fost excedentară față de norma climatologică în lunile decembrie 
2019, februarie și iunie 2020 și deficitară în octombrie și noiembrie 2019, ianuarie, martie, aprilie (cel mai 

mare deficit, de 48,7 mm/mp) și mai 2020 – Fig.4.3.4. 
 

 
Figura 4.3.4. Cantitatea lunară de precipitaţii 

 

 Grosimea stratului de zăpadă a fost mai scăzută față de norma climatologică în aproape întreg 

intervalul, cu unele abateri importante, cea mai mare fiind înregistrată în a treia decadă a lunii ianuarie, când 

media grosimii stratului de zăpadă pentru anul 2020 a fost cu 15,07 cm mai mică față de norma 

climatologică. Abateri pozitive s-au înregistrat în cea de a treia decadă a luni decembrie 2019 şi prima 
decadă din ianuarie 2020 (18,3 cm faţă de norma climatologică) - Fig.4.3.5. 

 
 

 
Figura 4.3.5. Media decadală a grosimii stratului de zăpadă 
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Procentajul lunar al zilelor cu sol acoperit de zăpadă a fost mai mare față de norma climatologică în 

intervalul decembrie 2019-aprilie 2020 și mai scăzut în restul intervalului: octombrie-noiembrie 2019, mai-

iunie 2020. Timp de patru luni consecutive, în intervalul decembrie 2019-martie 2020, procentajul lunar al 
zilelor cu sol acoperit de zăpadă a fost de 100% . Valori extrem de scăzute ale acestuia s-au înregistrat în 

noiembrie 2019 (16,7% față de norma de 60,0% !) – Fig.4.3.6. 
 

 
Figura 4.3.6. Procentajul lunar al zilelor cu sol acoperit de zăpadă 

 

 

4.3.2. Staţia meteorologică Semenic 
 

La stația meteorologică Semenic, media lunară a temperaturilor maxime, medii şi minime în cursul 

sezonului de iarnă 2019-2020, a fost mai mare decât norma climatologică 1981-2010, mai puțin în luna mai a 
anului 2020, când aceste valori medii au fost mai scăzute față de mediile climatologice cu aproximativ 1 grad 

– Fig.4.3.7-9  

 
Figura 4.3.7. Media lunară a temperaturilor maxime 

 

 
Figura 4.3.8. Media lunară a temperaturilor minime 
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Figura 4.3.9. Temperatura medie lunară 

 

 Cantitatea de precipitații căzută a fost excedentară față de norma climatologică în lunile noiembrie şi 

decembrie 2019, februarie (+101,2 mm/mp), martie, mai și iunie 2020 (cu un excedent de 196,0 mm/mp !) și 
deficitară în octombrie 2019, ianuarie şi aprilie 2020 (cel mai mare deficit, de 59,5 mm/mp) – Fig.4.3.10. 

 

 
Figura 4.3.10. Cantitatea lunară de precipitaţii 

 

 Grosimea stratului de zăpadă a fost mai scăzută față de norma climatologică în întreg intervalul, cu 

unele abateri importante, cele mai mari fiind înregistrate în a doua şi a treia decadă a lunii martie, când 

mediile stratului de zăpadă pentru anul 2020 au fost cu 45.6, respectiv 54.6 cm mai mici față de norma 

climatologică - Fig.4.3.11.  
 

 
Figura 4.3.11. Media decadală a grosimii stratului de zăpadă 
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Procentajul lunar al zilelor cu sol acoperit de zăpadă a fost mai mare față de norma climatologică în  

ianuarie - martie 2020(de 100%) şi mai scăzut în restul intervalului: octombrie, noiembrie (cel mai scăzut 

procentaj - 6,7% faţă de 43,7%) şi decembrie 2019, aprilie şi mai 2020. Timp de trei luni consecutive, în 
intervalul ianuarie-martie 2020, procentajul lunar al zilelor cu sol acoperit de zăpadă a fost de 100% – 

Fig.4.3.12. 
 

 
Figura 4.3.12. Procentajul lunar al zilelor cu sol acoperit de zăpadă 

 

 

 

 

 

5. SINTEZA NIVOMETEOROLOGICĂ  
  

Sinteza nivometeorologică cuprinde graficele parametrilor meteorologici şi nivologici măsuraţi în 

timpul observaţiilor zilnice în platforma staţiilor meteorologice cu program nivologic, înscrişi apoi în 
programul GELINIV (Météo France). Sunt prezentate graficele lunare şi anuale pentru fiecare staţie în parte, 

aşa cum sunt ele redate în aplicaţia GELINIV. Observaţiile nivometeorologice au fost efectuate în perioada 

20 noiembrie 2019 – 14 mai 2020 
 

 

5.1. CARPAȚII MERIDIONALI 

5.1.1. Staţia meteorologică Vârfu Omu 
 

Observaţiile nivometeorologice zilnice au fost efectuate între 20 noiembrie 2019 şi 14 mai 2020. 
 

 
Fig. 5.1.1. Sezonul 2019-2020 – graficul anual al parametrilor nivometeorologici  

înscrişi în programul GELINIV, la staţia Vârfu Omu (20 noiembrie 2019 – 14 mai 2020) 
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Graficul observaţiilor lunare din aplicaţia GELINIV 
 

Grosimea stratului de zăpadă şi cantităţi de precipitaţii – noiembrie 2019 
 

Temperaturi extreme, vânt, fenomene meteorologice – noiembrie 2019 
Fig. 5.1.2. – Sinteza nivometeorologică pentru luna noiembrie 2019 la staţia meteorologică Vârfu Omu 

 

Grosimea stratului de zăpadă şi cantităţi de precipitaţii – decembrie 2019 
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          Temperaturi extreme, vânt, fenomene meteorologice – decembrie 2019 
Fig. 5.1.3. – Sinteza nivometeorologică pentru luna decembrie 2019 la staţia meteorologică Vârfu Omu 

Grosimea stratului de zăpadă şi cantităţi de precipitaţii – ianuarie 2020 
 

Temperaturi extreme, vânt, fenomene meteorologice – ianuarie 2020 
Fig. 5.1.4. – Sinteza nivometeorologică pentru luna ianuarie 2020 la staţia meteorologică Vârfu Omu  
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Grosimea stratului de zăpadă şi cantităţi de precipitaţii – februarie 2020 

Temperaturi extreme, vânt, fenomene meteorologice – februarie 2020 
Fig. 5.1.5. – Sinteza nivometeorologică pentru luna februarie 2020 la staţia meteorologică Vârfu Omu  

 

 

Grosimea stratului de zăpadă şi cantităţi de precipitaţii – martie 2020 
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Temperaturi extreme, vânt, fenomene meteorologice – martie 2020 
Fig. 5.1.6. – Sinteza nivometeorologică pentru luna martie 2020 la staţia meteorologică  Vârfu Omu 

 

Grosimea stratului de zăpadă şi cantităţi de precipitaţii – aprilie 2020 

Temperaturi extreme, vânt, fenomene meteorologice – aprilie 2020 
Fig. 5.1.7. – Sinteza nivometeorologică pentru luna aprilie 2020 la staţia meteorologică Vârfu Omu 
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Grosimea stratului de zăpadă şi cantităţi de precipitaţii – mai 2020 

 
Temperaturi extreme, vânt, fenomene meteorologice – mai 2020 

Fig. 5.1.8 – Sinteza nivometeorologică pentru luna mai 2020 la staţia meteorologică Vârfu Omu 
 
 

5.1.2. Staţia meteorologică SINAIA 1500 
 

Observaţiile nivometeorologice zilnice au fost efectuate între 20 noiembrie 2019 şi 30 aprilie 2020.  
 

 
Fig. 5.1.9. Sezonul 2019-2020 - graficul anual al parametrilor nivometeorologici  

înscrişi în programul GELINIV, la staţia Sinaia 1500 (20 noiembrie 2019 – 30 aprilie 2020) 
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Graficul observaţiilor lunare din aplicaţia GELINIV 
 

Grosimea stratului de zăpadă şi cantităţi de precipitaţii – noiembrie 2019 

Temperaturi extreme, vânt, fenomene meteorologice – noiembrie 2019 
Fig. 5.1.10 – Sinteza nivometeorologică pentru luna noiembrie 2019 la staţia meteorologică Sinaia 1500 

 

Grosimea stratului de zăpadă şi cantităţi de precipitaţii – decembrie 2019 
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Temperaturi extreme, vânt, fenomene meteorologice – decembrie 2019 
Fig. 5.1.11 – Sinteza nivometeorologică pentru luna decembrie 2019 la staţia meteorologică Sinaia 1500 

 

 

Grosimea stratului de zăpadă şi cantităţi de precipitaţii – ianuarie 2020 

Temperaturi extreme, vânt, fenomene meteorologice – ianuarie 2020 
Fig. 5.1.12 – Sinteza nivometeorologică pentru luna ianuarie 2020 la staţia meteorologică Sinaia 1500 
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Grosimea stratului de zăpadă şi cantităţi de precipitaţii – februarie 2020 

Temperaturi extreme, vânt, fenomene meteorologice – februarie 2020 
Fig. 5.1.13 – Sinteza nivometeorologică pentru luna februarie 2020 la staţia meteorologică Sinaia 1500 

 

Grosimea stratului de zăpadă şi cantităţi de precipitaţii – martie 2020 
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Temperaturi extreme, vânt, fenomene meteorologice – martie 2020 
Fig. 5.1.14 – Sinteza nivometeorologică pentru luna martie 2020 la staţia meteorologică Sinaia 1500 

 

Grosimea stratului de zăpadă şi cantităţi de precipitaţii – aprilie 2020 

Temperaturi extreme, vânt, fenomene meteorologice – aprilie 2020 
Fig. 5.1.15 – Sinteza nivometeorologică pentru luna aprilie 2020 la staţia meteorologică Sinaia 1500 
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5.1.3. Staţia meteorologică PREDEAL 
 

Observaţiile nivometeorologice au fost efectuate zilnic între 20 noiembrie 2019 şi 30 aprilie 2020. 

 
Fig. 5.1.16 - Sezonul 2019-2020 - graficul anual al parametrilor nivometeorologici  

înscrişi în programul GELINIV, la staţia Predeal (20 noiembrie 2019 şi 30 aprilie 2020) 
 

Graficul observaţiilor lunare din aplicaţia GELINIV 

Grosimea stratului de zăpadă şi cantităţi de precipitaţii – noiembrie 2019 

 
Temperaturi extreme, vânt, fenomene meteorologice – noiembrie 2019 

  Fig. 5.1.17. – Sinteza nivometeorologică pentru luna noiembrie 2019 la staţia meteorologică Predeal 
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Grosimea stratului de zăpadă şi cantităţi de precipitaţii – decembrie 2019 

Temperaturi extreme, vânt, fenomene meteorologice – decembrie 2019 
  Fig. 5.1.18. – Sinteza nivometeorologică pentru luna decembrie 2019 la staţia meteorologică Predeal 

 

Grosimea stratului de zăpadă şi cantităţi de precipitaţii – ianuarie 2020 
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Temperaturi extreme, vânt, fenomene meteorologice – ianuarie 2020 
    Fig. 5.1.19. – Sinteza nivometeorologică pentru luna ianuarie 2020 la staţia meteorologică Predeal 

 

Grosimea stratului de zăpadă şi cantităţi de precipitaţii – februarie 2020 

Temperaturi extreme, vânt, fenomene meteorologice – februarie 2020 
    Fig. 5.1.20. – Sinteza nivometeorologică pentru luna februarie 2020 la staţia meteorologică Predeal 
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Grosimea stratului de zăpadă şi cantităţi de precipitaţii – martie 2020 

Temperaturi extreme, vânt, fenomene meteorologice – martie 2020 
     Fig. 5.1.21. – Sinteza nivometeorologică pentru luna martie 2020 la staţia meteorologică Predeal 

 

Grosimea stratului de zăpadă şi cantităţi de precipitaţii – aprilie 2020 
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Temperaturi extreme, vânt, fenomene meteorologice – aprilie 2020 
     Fig. 5.1.22. – Sinteza nivometeorologică pentru luna aprilie 2020 la staţia meteorologică Predeal 

 

 

 
 

 

 

 

5.1.4.  Staţia meteorologică Bâlea-Lac 
 

Observaţiile nivometeorologice au fost efectuate zilnic între 20 noiembrie 2019 – 15 iunie 2020. 
 

Fig. 5.1.23.  Sezonul 2019-2020 - graficul anual al parametrilor nivometeorologici  
înscrişi în programul GELINIV, la staţia Bâlea-Lac (20 noiembrie 2019 – 10 iunie 2020) 

 
 
 
 

Graficul observaţiilor lunare din aplicaţia GELINIV 
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Grosimea stratului de zăpadă şi cantităţi de precipitaţii – noiembrie 2019 

Temperaturi extreme, vânt, fenomene meteorologice – noiembrie 2019 
Fig. 5.1.24. – Sinteza nivometeorologică pentru luna noiembrie 2019 la staţia meteorologică Bâlea-Lac 

 

 

Grosimea stratului de zăpadă şi cantităţi de precipitaţii – decembrie 2019 
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Temperaturi extreme, vânt, fenomene meteorologice – decembrie 2019 
Fig. 5.1.25. – Sinteza nivometeorologică pentru luna decembrie 2019 la staţia meteorologică Bâlea-Lac 

 

                  Grosimea stratului de zăpadă şi cantităţi de precipitaţii – ianuarie 2020 

Temperaturi extreme, vânt, fenomene meteorologice – ianuarie 2020 
Fig. 5.1.26. – Sinteza nivometeorologică pentru luna ianuarie 2020 la staţia meteorologică Bâlea-Lac 
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  Grosimea stratului de zăpadă şi cantităţi de precipitaţii – februarie 2020 

Temperaturi extreme, vânt, fenomene meteorologice – februarie 2020 
Fig. 5.1.27. – Sinteza nivometeorologică pentru luna februarie 2020 la staţia meteorologică Bâlea-Lac 

 

Grosimea stratului de zăpadă şi cantităţi de precipitaţii – martie 2020 
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Temperaturi extreme, vânt, fenomene meteorologice – martie 2020 
    Fig. 5.1.28. – Sinteza nivometeorologică pentru luna martie 2020 la staţia meteorologică Bâlea-Lac 

 

Grosimea stratului de zăpadă şi cantităţi de precipitaţii – aprilie 2020 

Temperaturi extreme, vânt, fenomene meteorologice – aprilie 2020 
   Fig. 5.1.29. – Sinteza nivometeorologică pentru luna aprilie 2020 la staţia meteorologică Bâlea-Lac 
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Grosimea stratului de zăpadă şi cantităţi de precipitaţii – mai 2020 

Temperaturi extreme, vânt, fenomene meteorologice – mai 2020 
      Fig. 5.1.30. – Sinteza nivometeorologică pentru luna mai 2020 la staţia meteorologică Bâlea-Lac 

 

Grosimea stratului de zăpadă şi cantităţi de precipitaţii – iunie 2020 
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Temperaturi extreme, vânt, fenomene meteorologice – iunie 2020 
      Fig. 5.1.31. – Sinteza nivometeorologică pentru luna iunie 2020 la staţia meteorologică Bâlea-Lac 

 
 
 
 
 
 

5.1.5.  Staţia meteorologică Parâng 

 
Observaţiile nivometeorologice zilnice au fost efectuate între 20 noiembrie 2019 şi 30 aprilie 2020.  
 

 

Fig. 5.1.32. Sezonul 2019-2020 - graficul anual al parametrilor nivometeorologici  
înscrişi în programul GELINIV, la staţia Parâng (20 noiembrie 2019 – 30 aprilie 2020) 

 
 
 

Graficul observaţiilor lunare din aplicaţia GELINIV 
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Grosimea stratului de zăpadă şi cantităţi de precipitaţii – noiembrie 2019 

Temperaturi extreme, vânt, fenomene meteorologice – noiembrie 2019 
Fig. 5.1.32. – Sinteza nivometeorologică pentru luna noiembrie 2019 la staţia meteorologică  Parâng 

 

 

Grosimea stratului de zăpadă şi cantităţi de precipitaţii – decembrie 2019 
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Temperaturi extreme, vânt, fenomene meteorologice – decembrie 2019 
Fig. 5.1.33. – Sinteza nivometeorologică pentru luna decembrie 2019 la staţia meteorologică  Parâng 

                  Grosimea stratului de zăpadă şi cantităţi de precipitaţii – ianuarie 2020 

Temperaturi extreme, vânt, fenomene meteorologice – ianuarie 2020 
Fig. 5.1.34. – Sinteza nivometeorologică pentru luna ianuarie 2020 la staţia meteorologică  Parâng 
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  Grosimea stratului de zăpadă şi cantităţi de precipitaţii – februarie 2020 

Temperaturi extreme, vânt, fenomene meteorologice – februarie 2020 
Fig. 5.1.35. – Sinteza nivometeorologică pentru luna februarie 2020 la staţia meteorologică  Parâng 

 

Grosimea stratului de zăpadă şi cantităţi de precipitaţii – martie 2020 
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Temperaturi extreme, vânt, fenomene meteorologice – martie 2020 
    Fig. 5.1.36. – Sinteza nivometeorologică pentru luna martie 2020 la staţia meteorologică  Parâng 

 

Grosimea stratului de zăpadă şi cantităţi de precipitaţii – aprilie 2020 

Temperaturi extreme, vânt, fenomene meteorologice – aprilie 2020 
   Fig. 5.1.37. – Sinteza nivometeorologică pentru luna aprilie 2020 la staţia meteorologică  Parâng 



Administraţia Naţională de Meteorologie 
 

                                                ⁕⁕⁕ Bilanţul nivologic al sezonului de iarnă 2019 -2020 ⁕⁕⁕ 

59 

5.1.6. Staţia meteorologică Țarcu 
 

Observaţiile nivometeorologice zilnice au fost efectuate între 20 noiembrie 2019 şi 30 aprilie 2020.  

Fig. 5.1.38. Sezonul 2019-2020 - graficul anual al parametrilor nivometeorologici  
înscrişi în programul GELINIV, la staţia Țarcu (20 noiembrie 2019 – 30 aprilie 2020) 

 

Graficul observaţiilor lunare din aplicaţia GELINIV 

Grosimea stratului de zăpadă şi cantităţi de precipitaţii – noiembrie 2019 

Temperaturi extreme, vânt, fenomene meteorologice – noiembrie 2019 
Fig. 5.1.39. – Sinteza nivometeorologică pentru luna noiembrie 2019 la staţia meteorologică Țarcu 
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Grosimea stratului de zăpadă şi cantităţi de precipitaţii – decembrie 2019 

Temperaturi extreme, vânt, fenomene meteorologice – decembrie 2019 
Fig. 5.1.40. – Sinteza nivometeorologică pentru luna decembrie 2019 la staţia meteorologică  Țarcu 

 

                  Grosimea stratului de zăpadă şi cantităţi de precipitaţii – ianuarie 2020 
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Temperaturi extreme, vânt, fenomene meteorologice – ianuarie 2020 
Fig. 5.1.41. – Sinteza nivometeorologică pentru luna ianuarie 2020 la staţia meteorologică  Țarcu 

 

  Grosimea stratului de zăpadă şi cantităţi de precipitaţii – februarie 2020 

Temperaturi extreme, vânt, fenomene meteorologice – februarie 2020 
Fig. 5.1.42. – Sinteza nivometeorologică pentru luna februarie 2020 la staţia meteorologică Țarcu 
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Grosimea stratului de zăpadă şi cantităţi de precipitaţii – martie 2020 

Temperaturi extreme, vânt, fenomene meteorologice – martie 2020 
    Fig. 5.1.43. – Sinteza nivometeorologică pentru luna martie 2020 la staţia meteorologică Țarcu 

 

Grosimea stratului de zăpadă şi cantităţi de precipitaţii – aprilie 2020 
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Temperaturi extreme, vânt, fenomene meteorologice – aprilie 2020 
   Fig. 5.1.44. – Sinteza nivometeorologică pentru luna aprilie 2020 la staţia meteorologică  Parâng 

 

 

 

 

5.2. CARPAȚII ORIENTALI 

5.2.1. Staţia meteorologică  Călimani 
 

Observaţiile nivometeorologice au fost efectuate zilnic între 20 noiembrie 2019 – 10 mai 2020. 

 

Fig. 5.2.1. Sezonul 2019-2020 - graficul anual al parametrilor nivometeorologici  
înscrişi în programul GELINIV, la staţia Călimani (20 noiembrie 2019 – 10 mai 2020) 

 

 

 

Graficul observaţiilor lunare din aplicaţia GELINIV 
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Grosimea stratului de zăpadă şi cantităţi de precipitaţii – noiembrie 2019 

 
Temperaturi extreme, vânt, fenomene meteorologice – noiembrie 2019 

Fig. 5.2.2. – Sinteza nivometeorologică pentru luna noiembrie 2019 la staţia meteorologică  Călimani 
 

Grosimea stratului de zăpadă şi cantităţi de precipitaţii – decembrie 2019 
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Temperaturi extreme, vânt, fenomene meteorologice – decembrie 2019 
Fig. 5.2.3. – Sinteza nivometeorologică pentru luna decembrie 2019 la staţia meteorologică  Călimani 

 

                  Grosimea stratului de zăpadă şi cantităţi de precipitaţii – ianuarie 2020 

Temperaturi extreme, vânt, fenomene meteorologice – ianuarie 2020 
Fig. 5.2.4. – Sinteza nivometeorologică pentru luna ianuarie 2020 la staţia meteorologică  Călimani 
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  Grosimea stratului de zăpadă şi cantităţi de precipitaţii – februarie 2020 

Temperaturi extreme, vânt, fenomene meteorologice – februarie 2020 
Fig. 5.2.5. – Sinteza nivometeorologică pentru luna februarie 2020 la staţia meteorologică  Călimani 

 

Grosimea stratului de zăpadă şi cantităţi de precipitaţii – martie 2020 
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Temperaturi extreme, vânt, fenomene meteorologice – martie 2020 
    Fig. 5.2.6. – Sinteza nivometeorologică pentru luna martie 2020 la staţia meteorologică Călimani 

 

Grosimea stratului de zăpadă şi cantităţi de precipitaţii – aprilie 2020 

Temperaturi extreme, vânt, fenomene meteorologice – aprilie 2020 
   Fig. 5.2.7. – Sinteza nivometeorologică pentru luna aprilie 2020 la staţia meteorologică  Călimani 
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Grosimea stratului de zăpadă şi cantităţi de precipitaţii – mai 2020 

Temperaturi extreme, vânt, fenomene meteorologice – mai 2020 
      Fig. 5.2.8. – Sinteza nivometeorologică pentru luna mai 2020 la staţia meteorologică  Călimani 

 

 

4.2.2. Staţia meteorologică  Ceahlău-Toaca 
 

Observaţiile nivometeorologice au fost efectuate zilnic între 20 noiembrie 2019 – 30 aprilie 2020. 
 

Fig. 5.2.9. Sezonul 2019-2020 - graficul anual al parametrilor nivometeorologici  
înscrişi în programul GELINIV, la staţia Ceahlău-Toaca (20 noiembrie 2019 – 30 aprilie 2020) 
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Graficul observaţiilor lunare din aplicaţia GELINIV 

Grosimea stratului de zăpadă şi cantităţi de precipitaţii – noiembrie 2019 

Temperaturi extreme, vânt, fenomene meteorologice – noiembrie 2019 
Fig. 5.2.10. – Sinteza nivometeorologică pentru luna noiembrie 2019 la staţia meteorologică Ceahlău-Toaca 

 

Grosimea stratului de zăpadă şi cantităţi de precipitaţii – decembrie 2019 
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Temperaturi extreme, vânt, fenomene meteorologice – decembrie 2019 
Fig. 5.2.11. – Sinteza nivometeorologică pentru luna decembrie 2019 la staţia meteorologică Ceahlău-Toaca 

 

                  Grosimea stratului de zăpadă şi cantităţi de precipitaţii – ianuarie 2020 

Temperaturi extreme, vânt, fenomene meteorologice – ianuarie 2020 
Fig. 5.2.12. – Sinteza nivometeorologică pentru luna ianuarie 2020 la staţia meteorologică Ceahlău-Toaca 
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  Grosimea stratului de zăpadă şi cantităţi de precipitaţii – februarie 2020 

Temperaturi extreme, vânt, fenomene meteorologice – februarie 2020 
Fig. 5.2.13. – Sinteza nivometeorologică pentru luna februarie 2020 la staţia meteorologică Ceahlău-Toaca 

 

Grosimea stratului de zăpadă şi cantităţi de precipitaţii – martie 2020 
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Temperaturi extreme, vânt, fenomene meteorologice – martie 2020 
    Fig. 5.2.14. – Sinteza nivometeorologică pentru luna martie 2020 la staţia meteorologică Ceahlău-Toaca 

 

Grosimea stratului de zăpadă şi cantităţi de precipitaţii – aprilie 2020 

Temperaturi extreme, vânt, fenomene meteorologice – aprilie 2020 
   Fig. 5.2.15. – Sinteza nivometeorologică pentru luna aprilie 2020 la staţia meteorologică Ceahlău-Toaca 
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4.2.3. Staţia meteorologică Vârfu Iezer 
 

Observaţiile nivometeorologice au fost efectuate zilnic între 20 noiembrie 2019 – 30 aprilie 2020. 

Fig. 5.2.16. Sezonul 2019-2020 - graficul anual al parametrilor nivometeorologici  
înscrişi în programul GELINIV, la staţia Vârfu Iezer (20 noiembrie 2019 – 30 aprilie 2020) 

 

Graficul observaţiilor lunare din aplicaţia GELINIV 

Grosimea stratului de zăpadă şi cantităţi de precipitaţii – noiembrie 2019 

Temperaturi extreme, vânt, fenomene meteorologice – noiembrie 2019 
Fig. 5.2.17. – Sinteza nivometeorologică pentru luna noiembrie 2019 la staţia meteorologică Vârfu Iezer 
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Grosimea stratului de zăpadă şi cantităţi de precipitaţii – decembrie 2019 

Temperaturi extreme, vânt, fenomene meteorologice – decembrie 2019 
Fig. 5.2.18. – Sinteza nivometeorologică pentru luna decembrie 2019 la staţia meteorologică  Vârfu Iezer 

 

                  Grosimea stratului de zăpadă şi cantităţi de precipitaţii – ianuarie 2020 
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Temperaturi extreme, vânt, fenomene meteorologice – ianuarie 2020 
Fig. 5.2.19. – Sinteza nivometeorologică pentru luna ianuarie 2020 la staţia meteorologică  Vârfu Iezer 

 

  Grosimea stratului de zăpadă şi cantităţi de precipitaţii – februarie 2020 

Temperaturi extreme, vânt, fenomene meteorologice – februarie 2020 
Fig. 5.2.20. – Sinteza nivometeorologică pentru luna februarie 2020 la staţia meteorologică  Vârfu Iezer 
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Grosimea stratului de zăpadă şi cantităţi de precipitaţii – martie 2020 

Temperaturi extreme, vânt, fenomene meteorologice – martie 2020 
    Fig. 5.2.21. – Sinteza nivometeorologică pentru luna martie 2020 la staţia meteorologică Vârfu Iezer 

 

Grosimea stratului de zăpadă şi cantităţi de precipitaţii – aprilie 2020 
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Temperaturi extreme, vânt, fenomene meteorologice – aprilie 2020 

   Fig. 5.2.22. – Sinteza nivometeorologică pentru luna aprilie 2020 la staţia meteorologică  Vârfu Iezer 
 

 

 

 

 

5.3. CARPAȚII OCCIDENTALI 

5.3.1. Staţia meteorologică Vlădeasa 1800 
 

Observaţiile nivometeorologice au fost efectuate zilnic între 20 noiembrie 2019 – 30 aprilie 2020. 

Fig. 5.3.1. Sezonul 2019-2020 - graficul anual al parametrilor nivometeorologici  
înscrişi în programul GELINIV, la staţia Vlădeasa 1800 (20 noiembrie 2019 – 30 aprilie 2020) 

 

Graficul observaţiilor lunare din aplicaţia GELINIV 
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Grosimea stratului de zăpadă şi cantităţi de precipitaţii – noiembrie 2019 

Temperaturi extreme, vânt, fenomene meteorologice – noiembrie 2019 
Fig. 5.3.2. – Sinteza nivometeorologică pentru luna noiembrie 2019 la staţia meteorologică  Vlădeasa 1800 

 

Grosimea stratului de zăpadă şi cantităţi de precipitaţii – decembrie 2019 
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Temperaturi extreme, vânt, fenomene meteorologice – decembrie 2019 
Fig. 5.3.3. – Sinteza nivometeorologică pentru luna decembrie 2019 la staţia meteorologică  Vlădeasa 1800 

 

                  Grosimea stratului de zăpadă şi cantităţi de precipitaţii – ianuarie 2020 

Temperaturi extreme, vânt, fenomene meteorologice – ianuarie 2020 
Fig. 5.3.4. – Sinteza nivometeorologică pentru luna ianuarie 2020 la staţia meteorologică  Vlădeasa 1800 
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  Grosimea stratului de zăpadă şi cantităţi de precipitaţii – februarie 2020 

Temperaturi extreme, vânt, fenomene meteorologice – februarie 2020 
Fig. 5.3.5. – Sinteza nivometeorologică pentru luna februarie 2020 la staţia meteorologică  Vlădeasa 1800 

 

Grosimea stratului de zăpadă şi cantităţi de precipitaţii – martie 2020 
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Temperaturi extreme, vânt, fenomene meteorologice – martie 2020 
    Fig. 5.3.6. – Sinteza nivometeorologică pentru luna martie 2020 la staţia meteorologică  Vlădeasa 1800 

 

Grosimea stratului de zăpadă şi cantităţi de precipitaţii – aprilie 2020 

Temperaturi extreme, vânt, fenomene meteorologice – aprilie 2020 
   Fig. 5.3.7. – Sinteza nivometeorologică pentru luna aprilie 2020 la staţia meteorologică Vlădeasa 1800 
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5.3.2. Staţia meteorologică Semenic 
 

Observaţiile nivometeorologice au fost efectuate zilnic între 20 noiembrie 2019 – 30 aprilie 2020. 

Fig. 5.3.8. Sezonul 2019-2020 - graficul anual al parametrilor nivometeorologici  
înscrişi în programul GELINIV, la staţia Semenic (20 noiembrie 2019 – 30 aprilie 2020) 

 

Graficul observaţiilor lunare din aplicaţia GELINIV 

Grosimea stratului de zăpadă şi cantităţi de precipitaţii – noiembrie 2019 

Temperaturi extreme, vânt, fenomene meteorologice – noiembrie 2019 
Fig. 5.3.9. – Sinteza nivometeorologică pentru luna noiembrie 2019 la staţia meteorologică  Semenic 
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Grosimea stratului de zăpadă şi cantităţi de precipitaţii – decembrie 2019 

Temperaturi extreme, vânt, fenomene meteorologice – decembrie 2019 
Fig. 5.3.10. – Sinteza nivometeorologică pentru luna decembrie 2019 la staţia meteorologică  Semenic 

 

                  Grosimea stratului de zăpadă şi cantităţi de precipitaţii – ianuarie 2020 
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Temperaturi extreme, vânt, fenomene meteorologice – ianuarie 2020 
Fig. 5.3.11. – Sinteza nivometeorologică pentru luna ianuarie 2020 la staţia meteorologică  Semenic 

 

  Grosimea stratului de zăpadă şi cantităţi de precipitaţii – februarie 2020 

Temperaturi extreme, vânt, fenomene meteorologice – februarie 2020 
Fig. 5.3.12. – Sinteza nivometeorologică pentru luna februarie 2020 la staţia meteorologică  Semenic 
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Grosimea stratului de zăpadă şi cantităţi de precipitaţii – martie 2020 

Temperaturi extreme, vânt, fenomene meteorologice – martie 2020 
    Fig. 5.3.13. – Sinteza nivometeorologică pentru luna martie 2020 la staţia meteorologică  Semenic 

 

Grosimea stratului de zăpadă şi cantităţi de precipitaţii – aprilie 2020 
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Temperaturi extreme, vânt, fenomene meteorologice – aprilie 2020 
   Fig. 5.3.14. – Sinteza nivometeorologică pentru luna aprilie 2020 la staţia meteorologică  Semenic 

 

 

 

 

 

6. SINTEZA NIVOLOGICĂ 
 

Cuprinde graficele parametrilor nivologici obţinuţi în urma efectuării sondajelor prin batere şi a 

profilelor stratigrafice. Măsurătorile nivologice au fost efecuate în locurile prestabilite aflate în vecinătatea 

platformelor celor 11 stații meteorologice cu program nivologic, la altitudini situate între 1090 şi 2504 m, 
precum şi în alte locaţii din masivele studiate, cu ocazia unor aplicații, cursuri sau ateliere de pregătire.  

Datorită condițiilor meteorologice (temperaturi mai ridicate și cantități de precipitații mai scăzute față de 

mediile climatologice), în acest sezon au fost efectuate mai puține măsurători ale stratului de zăpadă. În total, 
au fost efectuate 109 sondaje şi profile stratigrafice la stațiile meteorologice și 5 în alte locații. 

 

 

6.1 CARPAȚII MERIDIONALI 

6.1.1. Staţia meteorologică Vârful Omu 
 

În intervalul 09 ianuarie – 30 aprilie 2020 au fost efectuate 19 de măsurători (sondaje prin batere şi 

profile stratigrafice) în cele două situri aflate la altitudinea de 2500 m: Valea Cerbului (cu orientare sudică) şi 
Valea Morarului (cu orientare nordică).  

 

Punctul de măsurători din Valea Cerbului: 9 măsurători, între 09 ianuarie şi 09 aprilie 2020, pe versanți 

cu orientare sud-estică (3) și sudică (6). 
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Punctul de măsurători din Valea Morarului: 12 măsurători, între 09 ianuarie şi 30 aprilie 2020, pe 
versanți cu orientare nordică (7) și nord-estică (5). 
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6.1.2. Staţia meteorologică SINAIA 1500 
 

Au fost efectuate în total 6 sondaje şi profile stratigrafice, între 09 februarie şi 27 martie 2020, în cele 
două puncte de măsurători: platforma meteorologică (1510 m) şi Vârful cu Dor (1900 m). 

 

Punctul de măsurători din platforma  meteorologică (1510 m): 3 sondaje şi profile stratigrafice, între 09 

februarie şi 27 martie 2020, pe un versant cu orientare sud-estică. 
 

     
 

 

Punctul de măsurători de la Vârful cu Dor (1900m): 3 sondaje şi profile nivologice, realizate între 09 

februarie şi 27 martie 2020, pe un versant cu orientare nord-estică. 
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6.1.3. Staţia meteorologică PREDEAL 
  

Au fost efectuate 10 de sondaje şi profile nivologice, între 03 ianuarie şi 27 februarie 2020, din care 1 
sondaj în platforma meteorologică (1090m) și 9 la Vârful Clăbucet (1496 m). 

 

Punctul de măsurători din platforma meteorologică (1090 m):  1 sondaj și profil stratigrafic, în 
25.02.2020, pe orientare nord-vestică. 

 

 
Punctul de măsurători de la Clăbucet  Plecare (1496 m): 9 sondaje şi profile stratigrafice, între 03 

ianuarie şi 27 februarie 2020, pe un versant cu orientare nord-estică. 
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6.1.4. Staţia meteorologică Bâlea-Lac 
 

Au fost efectuate în total 25 de sondaje şi profile stratigrafice, între 27 noiembrie 2019 şi 20 mai 2020, 
în mai multe locaţii aflate în jurul platformei staţiei meteorologice (2055 m), în parcare, heliport, sub Vârful 

Paltinu, pe versanți cu diferite orientări. 
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6.1.5. Staţia meteorologică Parâng 
 

Au fost efectuate în total 7 sondaje şi profile stratigrafice, între 12 februarie și 28 martie 2020, în 

apropierea  platformei staţiei meteorologice (1500 m), din care 6 pe un versant cu orientare nordică și 1 

sudică. 

     
 

     
 

 
 

 

6.1.6. Staţia meteorologică Țarcu 
 

Au fost efectuate doar 2 sondaje şi profile stratigrafice, în 22 februarie și 13 martie 2020, în apropierea  

platformei staţiei meteorologice (2180 m), ambele pe un versant cu orientare nordică. 
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6.2. CARPAȚII ORIENTALI 

6.2.1. Staţia meteorologică  Călimani 

 
Au fost efectuate 10 sondaje şi profile stratigrafice, între 08 februarie și 16 aprilie 2020, în apropierea  

platformei staţiei meteorologice (2016 m), pe un versant cu orientare sudică. 
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6.2.2. Staţia meteorologică  Ceahlău-Toaca 
 

Au fost efectuate 5 sondaje şi profile stratigrafice, între 10 martie și 02 aprilie 2020, în punctul de 
măsurători "Jgheab Stelea", aflat la o altitudine de 1860 m, pe un versant cu orientare sudică. 

 

     
 

     
 

 

6.2.3. Staţia meteorologică Vârfu Iezer 
 

Au fost efectuate în total 9 sondaje şi profile stratigrafice, între 19 februarie și 09 aprilie 2020, în 

apropierea  platformei staţiei meteorologice (1788 m), la orientări diferite ale versanților (4 pe est și 5 pe 

vest). 
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6.3. CARPAȚII OCCIDENTALI 

6.3.1. Staţia meteorologică Vlădeasa 1800 

 
Au fost efectuate doar 2 sondaje şi profile stratigrafice, în 29 decembrie 2019 și 08 februarie 2020, în 

apropierea  platformei staţiei meteorologice (1836 m), cu orientare nord-vestică, respectiv estică. 

 

     
 

 

6.3.2. Staţia meteorologică Semenic 

 
Au fost efectuate 14 sondaje şi profile stratigrafice, între 26 decembrie 2019 și 27 martie 2020, în 

apropierea  platformei staţiei meteorologice (1432 m), 7 pe orientări nordice și 7 vestice. 
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6.4 MĂSURĂTORI PE TEREN 

 
Au fost efectuate 5 sondaje şi profile stratigrafice, în timpul Cursului de nivologie aplicată "Maria 

Moțoiu" de la Bușteni, din perioada 07-08 martie 2020, sub îndrumarea lui Irinel Grigore, precum și de către 

Alexandru Macrea, în căldarea Bâlii, pentru lucrarea de licență, în perioada 01-12 mai 2020. 
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                             Cazacu, 07.03.2020                                       Circul glaciar Bâlea, 01.05.2020 

 

    
                                                         Zona Bâlea-Capra, 02.05.2020 și 12.05.2020 

 
 

 

 
 

7. Activitatea de avalanşă înregistrată 
 

7.1. Utilizarea diferitelor grade de risc de avalanşă pentru masivele monitorizate 
 
Riscul de avalanşă este estimat pe etaje de altitudine, în funcţie de gradul de înzăpezire. Reperul 

folosit este altitudinea de 1800 m, care reprezintă limita de împădurire în Carpaţii Româneşti.  

Pentru Masivul Bucegi sunt luate în considerare măsurătorile de la staţiile meteorologice Vârful Omu, 
Sinaia 1500 şi Predeal. Pentru Masivul Făgăraş se utilizează datele de la staţia meteorologică Bâlea-Lac, 

buletinul nivometeorologic şi gradul riscului de avalanşă vizând în special versantul nordic, care prezintă 

asemănări din punct de vedere climatic cu zona Văii Bâlea. Pentru Parâng-Șureanu se folosesc datele de la 

stația meteorologică Parâng, Rodnei – stația Vârfu iezer, Țarcu-Godeanu – stația meteorologică Vârful 
Țarcu, date de la Cuntu și Semenic, masivele Călimani-Bistriței-Ceahlău – stațiile Călimani, Ceahlău, iar 

pentru Vlădeasa-Muntele Mare – stația meteorologică Vlădeasa 1800, date de la stațiile Vlădeasa 1400 și 

Stâna de Vale. 
 

Gradul de risc la scara unui masiv este stabilit în funcţie de cea mai ridicată valoare, indiferent de 

natura sa (natural sau accidental) şi de tranşa altitudinală la care se aplică, luând în considerare şi extinderea 
suprafeţelor pe care este posibilă declanşarea avalanşelor. 

  

 Luând în considerare cel mai mare risc de avalanşă estimat pentru fiecare masiv, la  altitudini mai mari 

de 1800 m, cel mai des folosit a fost în general cel moderat-2, însemnat-3 sau redus-1. Riscul mare-4 a fost 
estimat pentru Bucegi, Făgăraș, Parâng-Șureanu, iar cel foarte mare-5 doar pentru Făgăraș - (fig 7.1). 

 Comparând riscul de avalanşă estimat pentru diferitele masive, la altitudini mai mari de 1800 de metri, 

se observă cele mai mari riscuri au fost în Făgăraș, urmat de Bucegi, Parâng-Șureanu, Rodnei, Țarcu-
Godeanu, Călimani-Bistriței-Ceahlău (fig 7.1). La altitudini mai mici de 1800 de metri, cele mai mari riscuri 

au fost emise pentru Făgăraș, Bucegi, Parâng-Șureanu, Rodnei, Țarcu-Godeanu,  Călimani-Bistriței-Ceahlău, 

Vlădeasa-Muntele Mare (fig.7.2). 
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Figura 7.1. Frecvenţa de utilizare a gradului maxim de risc de avalanşă la scara masivelor montane monitorizate,  

în sezonul 2019 – 2020,  la altitudini mai mari de 1800 m 
 

 
         Figura 7.2. Frecvenţa de utilizare a gradului maxim de risc de avalanşă la scara masivelor montane monitorizate,  

în sezonul 2019 – 2020,  la altitudini mai mici de 1800 m 

 

 

7.2. Avalanşele înregistrate 
 

Pe parcursul sezonului de iarnă 2019-2020 au fost 45 de consemnări privind avalanşele şi curgerile de 
zăpadă observate din perimetrul staţiilor meteorologice cu program nivologic sau semnalate de către turişti 

(date preluate de pe site-ul avalanseincarpati.ro). Au existat zile în care s-au produs avalanşe în locaţii 

diferite, mai multe avalanşe în aceleaşi locaţii, precum şi multe alte avalanşe care nu au fost observate şi/sau 
semnalate. Ca și în ceilalți ani, avalanșele, în special cele de topire, au afectat şosele şi fondul forestier. Pe 

data de 6 martie 2020, un grup de turiști austrieci au declanșat o avalanșă în zona Muchia Șerbotei, din 

Masivul Făgăraș; din cei trei care au fost surprinși de avalanșă, doi au fost răniți, iar unul a decedat.  
În ceea ce priveşte perioada în care au fost raportate cazuri de avalanşă, cele mai multe au fost în luna 

martie (13), aprilie (10), mai (8), februarie (5), decembrie (4), ianuarie (3), noiembrie şi iunie (6) - (fig.7.3). 

 

 
Figura 7.3.  Numărul cazurilor de avalanşe raportate în        Figura 7.4.  Numărul cazurilor de avalanşe raportate în 

fiecare lună din sezonul de iarnă 2019 – 2020                              sezonul de iarnă 2019-2020 vs masivele montane 
(*numărul avalanşelor produse nu este cunoscut exact, multe nefiind raportate) 

 

Din cele 45 de consemnări despre avalanşe, 30 au fost din Făgăraş, 10 din Bucegi, câte 2 din 

Iezer/Rodnei și Țarcu și 1 din Călimani  – (fig.7.4). 
În raport cu riscul maxim estimat pentru ziua respectivă, cele mai multe zile în care s-au produs 

avalanşe au fost când riscul fost însemnat - 3 (18 zile), apoi moderat - 2 (12 zile), mare – 4 (2 zile), iar în 3 

zile când au fost emise infomări – (fig.7.5).  
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Figura 7.5. Zilele cu avalanşe raportate, în funcţie de riscul maxim de avalanşă estimat, în cursul sezonului 2019– 2020 

 
 

7.3.  Exemple de avalanşe 
 

2019.12.15, Făgăraș, Valea Doamnei, 

Adrian Vălean 

2019.12.15_versant E muchia Laița, foto 

Silviu Bălan 

2019.12.15_Făgăraș, versant N al Vf 

Iezerul Caprei, foto Oana Calina 

   
2020.01.09-10 Făgăraş, Valea Bâlii; 

avalanseincarpati.ro 
2020.02.06, Munții Făgăraș, Valea Bâlea; 

foto: Alain Bălău 
2020.02.20, Făgăraş, Valea Doamnei; 

foto: Adrian Vălean,  

 
  

2020.03.06, Munții Făgăraș, Valea 
Șerbotei 

2020.03.11, Munţii Bucegi, Valea 
Morarului, foto: Radu Manta 

2020.03.12, Făgăraş, Valea Bâlii; foto 
Walter Romer  

 
  

2020.04.07, Munţii Bucegi, Valea 

Morarului, foto: Radu Manta 

2020.04.20, Făgăraş, sub Vf   

Paltinu, foto Alain Bălău 

2020.04.30_Valea Doamnei,Fagaras, 

Adrian Vălean 

 
  

 

 



Administraţia Naţională de Meteorologie 
 

                                                ⁕⁕⁕ Bilanţul nivologic al sezonului de iarnă 2019 -2020 ⁕⁕⁕ 

100 

Anexa 1 
 

Exemple de observaţii nivometeorologice din aplicaţia Geliniv 
 

Aplicaţia Geliniv, produs al Météo France, oferă posibilitatea vizualizării zilnice a datelor înscrise, obţinerii de 

grafice lunare a principalilor parametrii măsuraţi, graficelor anuale pentru perioada extinsă a sezonului (august - iulie), 

cât şi pentru cea redusă (decembrie-aprilie), mai importantă din punct de vedere nivologic.  

 

1.1. Observaţiile zilnice 

Legenda observaţiior nivometeorologice zilnice

h = înălţimea bazei norilor (m) 

VV = vizibilitatea orizontală (km) 

N = nebulozitatea totală (optimi) 

dd = direcţia vântului 
ff = viteza vântului (kts) 

stta = temperatura aerului (°C) la 06 şi 12 UTC 

WW = fenomenul meteorologic prezent 

W1,W2=fenomenul meteorologic de la ultima observaţie 

Nh = nebulozitatea norilor joşi (optimi) 

Cl = tipul de nori joşi 

Cm = tipul de nori medii 

Ch = tipul de nori înalţi 

sttx = temperaturile maxime (°C) (la 06 UTC) 

sttn=temperaturile minime (°C)  (la 06 UTC) 

sss = înălţimea stratului de zăpadă (cm) 

RRRR = precipitaţiile lichide căzute în 24 de ore (măsurate 
în mm, la 06 UTC), 

ss = stratul de zăpadă nou depus (cm) 

stts = temperatura la suprafaţa stratului de zăpadă 

En = starea zăpezii 

PsPs = afundarea sondei (cm) 

Nv = tipul de nori în vale 

Cn = transport de zăpadă în altitudine 

L1 = descrierea avalanşelor 

L2 = tipul avalanşelor 

L3 = altitudinea de pornire a avalanşei 

L4 = expoziţia versantului 
L5 = estimarea riscului de avalanşă 

UU = umiditatea relativă a aerului (%) 

F1,F2=Tipul cristalelor de zăpadă de la suprafaţă 

DmDm = Diametrul mediu al cristalelor (mm) 

 

                                    
 Fig.1 - Înscrierea observaţiilor zilnice

 

 

1.2. Graficele lunare ale parametrilor nivometeorologici 

              
Fig. 2 - Grosimea stratului de zăpadă şi cantităţi de precipitaţii        Temperaturi extreme, vânt, fenomene meteorologice 

 

Legenda graficelor nivologice lunare 

Profilul înzăpezirii 
Grosimea stratului de zăpadă măsurată la orele 06 şi 12 UTC; Afundarea primului tub al sondei - în cm. 

 

 Starea zăpezii: En  - la orele 06 şi 12 UTC 

Cod Tipul zăpezii Cod Tipul zăpezii 

0 zăpadă proaspătă uscată 5 zăpadă veche umedă portantă 

1 zăpadă proaspătă uscată cu crustă de suprafaţă 6 zăpadă veche umedă neportantă 

2 zăpadă proaspătă umedă 7 crustă de reîngheţ portantă 

3 zăpadă viscolită portantă 8 crustă de reîngheţ neportantă 

4 zăpadă viscolită neportantă 9 suprafaţă netedă şi îngheţată 

       (Termenii de portant şi neportant se referă la posibilitatea stratului de zăpadă de a susţine un observator mediu 

care cântărește aproximativ 70 kg). 

 

Cumulul precipitaţiilor lichide zilnice şi lunare în mm: RRR şi Crrr. 
RRR se măsoară din ziua J la ora 06 UTC până în ziua J+1 la ora 06 UTC şi se notează în ziua J+1 la ora 06 UTC. 
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Cumulul precipitaţiilor solide zilnice şi lunare în mm: ss şi Css. 
ss se măsoară din ziua J la ora 06 UTC până în ziua J+1 ora 06 UTC şi se notează în ziua J+1 la ora 06 UTC. 
 

Nebulozitatea: nebulozitatea totală (N) şi a norilor joşi (Nh) la orele 06 şi 12 UTC 

Cod  Cod  Cod  Cod  Cod  
0 fără nori 2 2 optimi 4 4 optimi 6 6 optimi 8 8 optimi 

1 1 optime 3 3 optimi 5 5 optimi 7 7 optimi 9 cer invizibil 

 

Temperatura aerului la orele 06 şi 12 UTC (°C): 
    Valorile sunt limitate la valoarea de -30 °C 
    Temperatura medie la ora 06 UTC: T06m 

    Temperatura medie la ora 12 UTC: T12m 

    Temperatura medie Tmed= (T06m + T12m) / 2 
 

Temperaturile minimă şi maximă ale aerului din 

ultimele 24 h (°C): 
   Media lunară a temperaturilor maxime: Txm 
   Media lunară a temperaturilor minime: Tnm 

  Temperatura medie lunară: Tmoy = (Tnm+Txm) /2 

 

 

 

 

 

 

Intensitatea vântului la staţie şi în altitudine, 

măsurată în noduri (kts): (1kt =1,852 km/h şi 1m/s = 

1,944 kts) : 1 pătrat:    4 kts < vânt < 15 kts 

       2 pătrate: 14 kts < vânt < 25 kts 

       3 pătrate: 24 kts < vânt 
 

Transport de zăpadă: Cn 
1 pătrat:   transport de zăpadă vizibil slab 

2 pătrate: transport de zăpadă moderat 

3 pătrate: transport de zăpadă puternic 
 

Fenomene meteorologice semnificative: WW 
Este vorba despre fenomenele meteorologice cele mai 

importante, existente la orele 06 şi 12 UTC (ww) şi 

fenomene observate de la ultima observaţie (W1 şi 

W2) : transport de zăpadă, ceaţă, ploaie, ninsoare, oraj
 

1.3. Graficele anuale ale parametrilor nivometeorologici 
- pentru perioada redusă (decembrie – aprilie): următorii parametrii: înălţimea stratului de zăpadă (cm), 

afundarea sondei (cm), viteza vântului (kts), precipitaţiile lichide căzute în 24 de ore (măsurate în mm, la ora 06 UTC), 

stratul de zăpadă nou depus (măsurat în cm, la ora 06 UTC), temperaturile maxime şi minime (°C) – fig.3. 
 

 
Fig. 3 - Graficul observaţiilor anuale, pentru perioada redusă (decembrie – aprilie) 

 

- pentru întreg sezonul nivologic (august-iulie): următorii parametrii: înălţimea stratului de zăpadă (cm), 

afundarea sondei (cm), viteza vântului (kts), nebulozitatea la ora 06 UTC (optimi), precipitaţiile lichide căzute în 24 de 

ore (măsurate în mm, la ora 06 UTC), stratul de zăpadă nou depus (măsurat în cm, la ora 06 UTC), temperatura aerului 

(°C) la orele 06 şi 12 UTC, temperaturile maxime şi minime (°C) – fig.4. 
 

 
Fig.4 - Sezonul 2010-2011 - graficul anual al parametrilor nivometeorologici (septembrie-iulie) 
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Anexa 2 
 

Graficul profilului de rezistenţă şi stratigrafic – din aplicaţia Geliniv 
 

 
Fig.1 - Exemplu - profilul de rezistenţă şi stratigrafic (schematic) şi în clar 

 

Legenda sondajelor şi profilelor stratigrafice 
Stratigrafie: 
H Înălţimea fiecărui strat de zăpadă exprimată în cm. 

F Forma granulelor /cristalelor

+ Zăpadă proaspătă 

/ Particule identificabile 

• granule fine 

 

□  granule cu feţe plane 

^  cristale tip cupă 

○  granule rotunjite 

 

--  crustă de gheaţă 

v  chiciură de suprafaţă 

*  măzăriche

     În cazul în care un strat de zăpadă are grosime foarte mică, un cod de culori va arăta forma cristalelor de zăpadă:

           Negru:   --                                          Haşurat:   □   ^    v  * 

           Alb:   +   /   •                            Gri : ○ 

 
 

Dimensiunea granulelor este exprimată în mm  (Dm) 

Duritatea şi umiditatea zăpezii sunt exprimate după un cod numeric astfel: 

 

Cod D – duritate U – Umiditatea zăpezii 

1 foarte moale uscată 

2 moale puţin umedă 

3 dură umedă 

4 foarte dură înmuiată 

5 compactă foarte înmuiată 

 

 

MV = Masa volumică (kg/m
3
) 

TL = Conţinutul în apă lichidă (% volumice) 
CI = Rezistenţa la forfecare exprimată în kgf/m

3
 sau kPa 

IS = Indicele de stabilitate: reprezintă raportul dintre rezistenţa limită la forfecare a stratului de zăpadă şi 

greutatea straturilor de zăpadă superioare, calculată pentru o pantă de 45°. 

 

Pe grafic: 

6. Curba albastră reprezintă curba temperaturii stratului de zăpadă (° C). 

7. G = gradientul de temperatură, ce arată variaţia temperaturii stratului de zăpadă pentru o anumită grosime a 

stratului de zăpadă. În funcţie de valoarea sa este împărţit în 4 clase:  nul (haşurat), slab (alb), mediu (gri) şi 

puternic (negru). 

 Rezistenţa la batere (la afundare a sondei) (Kgf) 

 

 

 

 

 

 



Administraţia Naţională de Meteorologie 
 

                                                ⁕⁕⁕ Bilanţul nivologic al sezonului de iarnă 2019 -2020 ⁕⁕⁕ 

103 

Anexa 3 
Test de stabilitate - exemplu 

 

  
 

 

Anexa 4 
 

Fişa de descriere a avalanşelor - exemplu 
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Anexa 5 
Buletin nivometeorologic - exemplu 

 

 
 

 

Anexa 6 
SCALA EUROPEANĂ A RISCULUI DE AVALANŞĂ 

Gradul 

de risc 
Simbol Stabilitatea stratului de zăpadă Probabilitatea de declanşare a avalanşelor 

5 

foarte 

mare  

Instabilitatea stratului de zăpadă 

este generalizată. 

Chiar şi pe pantele puţin abrupte se pot produce spontan 

numeroase avalanşe de mari, adesea chiar foarte mari dimensiuni. 

       4 

mare 
 

Stratul de zăpadă este puţin 

stabilizat pe majoritatea pantelor 

suficient de înclinate*. 

Declanşarea avalanşelor este probabilă chiar şi printr-o slabă 

supraîncarcare**, pe numeroase pante suficient de înclinate. În 

anumite situaţii sunt de aşteptat numeroase declanşări spontane de 

avalanşe  de dimensiuni medii şi adesea chiar mari. 

3 

însemnat 
 

Pe numeroase pante suficient de 

înclinate*, stratul de zăpadă este 

mediu sau puţin stabilizat. 

Declanşarea avalanşelor este posibilă chiar în condiţiile unei slabe 

supraîncărcări**, mai ales pe pantele descrise în buletin. În 

anumite situaţii sunt posibile unele declanşări spontane de 
avalanşe medii şi câteodată chiar mari. 

2 

moderat 

 

Pe anumite pante suficient de 

înclinate*, stratul de zăpadă este 

mediu stabilizat; în rest este stabil. 

Declanşările de avalanşe sunt posibile mai ales la supraîncărcări 
mari**  şi pe unele pante suficient de înclinate ce sunt descrise în 

buletin. Nu sunt aşteptate declanşările spontane de avalanşe de 

mare amploare. 

1 

redus 
 

Stratul de zăpadă este în general 

stabilizat pe majoritatea pantelor. 

Declanşarea avalanşelor este posibilă doar izolat pe pantele foarte 

înclinate şi în cazul unei supraîncărcări mari**. Spontan se pot 

produce doar curgeri sau avalanşe de mici dimensiuni. 

* Zonele expuse riscului de avalanşă sunt descrise în buletinul de avalanşă (altitudinea, orientarea pantei, tipul 

terenului) 

 pante moderat înclinate: cu unghiul de înclinare mai mic de 30° 

 pante înclinate: cu unghiul de înclinare mai mare de 30° 

 pante foarte înclinate şi periculoase: cu unghiul de înclinare în general mai mare de 40°, în funcţie şi de 

configuraţia terenului, rugozitatea solului; zonele din apropierea crestelor.  

** supraîncărcăre: 

 slabă, uşoară: schior izolat / snowboarder  coborând lin, fără a cădea; turist – fără schiuri, pe jos; grup care 

păstrează distanţa minimă de 10 m între turişti 

 mare: doi sau mai mulţi schiori / snowboarderi, care nu păstrează distanţa de siguranţă între ei; ratracuri, 

snowmobile; explozivi; un singur hiker/alpinist 
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