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Evoluția vremii în ultimele 24 de ore: 

Cerul a fost variabil, temporar noros, iar pe arii restrânse nins slab. Vântul a suflat slab și moderat, cu 
unele intensificări temporare în Carpații Orientali și în vestul Meridionalilor. Pe arii restrânse s-a semnalat 
ceață, asociată izolat și cu depuneri de chiciură. Stratul de zăpadă a crescut local în Carpații Meridionali (cu 
până la 5 cm la Bâlea-Lac), în rest a rămas constant sau a scăzut cu 1...2 cm.  
 
Grosimea stratului de zăpadă în 15.03.2019, ora 14: 
Carpații Meridionali: 250 cm la Bâlea-Lac, 143 cm Vf. Țarcu, 132 cm la Vf. Omu, 70 cm la Păltiniș, 57 cm la 
Sinaia, 51 cm la Parâng, 39 cm la Cuntu, 34 cm la Predeal, 9 cm la Fundata.  
Carpații Orientali: 102 cm la Vf. Călimani, 120 cm la Vf. Lăcăuți, 81 cm la Bucin, 80 cm la Vf. Ceahlău-Toaca, 
37 cm la Iezer - Vf. Pietrosul Rodnei, strat discontinuu la Poiana Stampei.  
Carpații Occidentali: 71 cm la Semenic, 66 cm la Stâna de Vale, 66 cm la Vlădeasa cota 1400 m, 41 cm la 
Vf. Vlădeasa, 41 cm la Băișoara, strat discontinuu la Roșia Montană.  
 
Evoluţia vremii în intervalul 15.03.2019 ora 20 – 16.03.2019 ora 20:  

Cerul va fi mai mult noros. În cursul nopții va ninge pe arii extinse în grupa centrală și în cea nordică a 
Carpaților Orientali, în jumătatea vestică a Meridionalilor și în Munții Apuseni, și pe arii mai restrânse în restul 
masivelor. Ziua se vor semnala ninsori la peste 1600 m și precipitații mixte la altitudini mai mici de 1600 m, 
pe arii relativ extinse în Carpații Meridionali și Orientali și local în Occidentali. Vântul va sufla tare, cu 80-90 
km/h, din sector nord-vestic, cu intensificări temporare ce vor depăși pe creste 100-120 km/h, viscolind 
ninsoarea și spulberând zăpada.  

 Peste 1800 m: temperaturi minime: -11 la -6 gr.C; temperaturi maxime: -6 la -2 gr.C  
            Sub 1800 m: temperaturi minime: -7 la -2 gr.C; temperaturi maxime: -3 la 3 gr.C  
 
Stabilitatea şi evoluţia stratului de zăpadă în masivul Făgăraș: risc însemnat 

La peste 1800 m, în următoarele 24 de ore se va depune un strat proaspăt de zăpadă care în 
zonele adăpostite, pe fondul transportului de zăpadă asociat vântului intens, va atinge grosimi 
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considerabile. Sub acest strat instabil sunt prezente plăci de vânt care, mai ales la supraîncărcări slabe, pe 
pantele mai înclinate, se pot desprinde de straturile aflate dedesubt, declanșând avalanșe de dimensiuni mici 
sau medii. Riscul este mai ridicat în zonele cu depozite însemnate de zăpadă. Vântul intens va determina 
formarea de noi plăci de vânt, mai ales pe versanții estici și sud-estici. 

Sub 1800 m, stratul este în general compactat, iar precipitațiile din următorul interval nu vor modifica 
stabilitatea generală a acestuia. Riscul de declanșare a avalanșelor se menține moderat în special pe 
pantele cu înclinare mare și cu depozite de zăpadă mai însemnate. În special la altitudini mai mici de 1600 
m, spontan se pot declanşa curgeri sau avalanşe de topire, în general de mici dimensiuni. 

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

La peste 1800 m se va depune un strat proaspăt de zăpadă care în general nu va depăși 5-
10 cm. Vântul intens va determina formarea de noi plăci de vânt, mai ales pe versanții estici și 
sud-estici. În profunzime, stratul este compactat și stabilizat, iar principalul risc îl reprezintă 
plăcile de vânt care se regăsesc pe majoritatea versanților. La supraîncărcări mici sau chiar 

spontan, pe pantele mai înclinate, plăcile de vânt se pot desprinde de straturile subiacente, declanșând 
avalanș de dimensiuni mici sau medii. Riscul este mai mare pe văi și în alte zone cu depozite mari de 
zăpadă.   

Sub 1800 m, stratul este în general stabilizat, iar riscul declanșării avalanșelor rămâne moderat la 
supraîncărcări mari pe pante foarte înclinate, cu depozite mai însemnate de zăpadă. La altitudini mai mici de 
1600 m sub influența temperaturilor pozitive și a ploilor din cursul zilei, se pot declanşa curgeri sau avalanşe 
spontane, în general de mici dimensiuni. 

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

La peste 1800 m, peste stratul vechi, înghețat înspre suprafață și stabilizat în profunzime, se 
va depune un strat proaspăt de zăpadă care pe alcouri, în zone adăpostite de vânt, va atinge 
grosimi considerabile. Vântul intens va determina și formarea de noi plăci de vânt, mai ales 
pe versanții estici și sud-estici. Stratul în partea sa superioară va deveni instabil, iar riscul 

declanșării de avalanșe va crește față de zilele trecute. Pe pantele suficient de înclinate, chiar la  
supraîncărcări mici, plăcile de vânt se pot desprinde de stratul subiacent declanșând avalanșe, riscul fiind 
mai ridicat pe văi și în alte zone cu depozite însemnate de zăpadă.  

Sub 1800 m temperaturile pozitive și precipitațiile mixte moderate cantitativ care pot depăși pe arii 
restrânse 15-20 l/mp, temporar sub formă de ploaie, vor determina tasarea și umezirea suplimentară a 
stratului de zăpadă. Avalanșe se pot declanșa la supraîncărcări mari pe pante foarte înclinate, unde există 
acumulări mari de zăpadă, iar la altitudini sub 1600 m se pot declanşa curgeri sau avalanşe spontane, în 
general de mici dimensiuni. 

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

Stratul de zăpadă este compactat, iar precipitațiile din următorul interval nu vor modifica 
stabilitatea generală a acestuia. La altitudini mai mici de 1500 m, temperaturile diurne ușor 
pozitive și ploaia din timpul zilei vor menține procesul de topire și de tasare a stratului. La 
supraîncărcări mari, pe pantele foarte înclinate și în zone cu acumulări însemnate de zăpadă, 

se pot declanşa avalanşe. 
 
Stabilitatea şi evoluţia stratului de zăpadă în Grupa Nordică a Carpaților Orientali (zona M. Rodnei) și 
Grupa Centrală a Carpaților Orientali (zona Munților Călimani–Bistriței-Ceahlău): risc însemnat 

La peste 1800 m, se va depune un strat consistent de zăpadă peste cel vechi, relativ 
stabilizat. Vântul intens va determina și formarea de noi plăci de vânt, mai ales pe versanții 
estici și sud-estici. Acestea au coeziune relativ slabă cu straturile vecine, iar pe pante foarte 
înclinate, la supraîncărcări, se pot desprinde de stratul de dedesubt declanșând avalanșe, 

riscul fiind sporit în zonele în care se formează troiene.  
Sub 1800 m, stratul este în general stabilizat. Pe pantele mai înclinate și pe văi, unde zăpada este 

depusă în acumulari mari, la supraîncărcări mari și izolat spontan, există riscul declanșării de avalanșe sau 
curgeri de zăpadă. 

mailto:nivologiesibiu@gmail.com


 
 

 
Informaţiile conţinute în acest buletin sunt proprietatea intelectuală a ADMINISTRAŢIEI NAŢIONALE de METEOROLOGIE. Reproducerea totală sau 

parţială a buletinului este permisă numai cu acordul ADMINISTRAŢIEI NAŢIONALE de METEOROLOGIE. Contact : Serviciul Regional de 
Prognoză a Vremii Sibiu, tel : 0269-235145, fax: 0269-235148; nivologiesibiu@gmail.com  

Buletinul nivologic poate fi accesat la adresa: http://www.meteoromania.ro/Upload-Produse/nivologie/nivologie.pdf 

 
meteorolog: Eugen Mihuleț 
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