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Plăci de vânt în zona 
înaltă. Topire accentuată 

sub 1800m. 
Risc mare în Făgăraș. 

 MASIVUL BUCEGI   RISC 3 - însemnat

Descrierea riscului
La altitudini mai mari de 1800 m, riscurile principale sunt date de multiplele plăcile de vânt, formate în 

perioada precedentă, îndeosebi pe versanții vestici, sud-vestici și sudici, dar și de stratul de zăpadă recentă, 
depus în zilele anterioare peste zăpada mai veche înghețată, peste care poate aluneca. Pe creste sunt 
formate cornișe, care la supraîncărcări se pot rupe și care pot fi un factor suplimentar de declanșare a 
avalanșelor. Declanșarea avalanșelor este posbilă chiar și la o supraîncărcare slabă cu turiști sau schiori.  

Sub 1800 m, temperaturile diurne pozitive și insolația vor determina umezirea stratului și pe pantele 
suficient de înclinate se vor declanșa curgeri și avalanșe de topire, mai ales în cursul după-amiezelor și pe 
pantele mai expuse soarelui, în special în zonele cu acumulări de zăpadă.  
Stratul de zăpadă

La suprafață regăsim multiple plăci de vânt, îndeosebi pe versanții cu expunere vestică, sud-vestică și 
sudică, iar în zonele adăpostite, depozite importante de zăpadă. Pe alocuri, zăpadă relativ recentă, poate 
depăși 30 cm, depusă la altitudini mari peste stratul de zăpadă vechi ce avea la suprafață cruste de gheață. 



 MUNȚII FĂGĂRAȘ
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MUNȚII PARÂNG-ȘUREANU

  RISC 4 - mare

  RISC 3 - însemnat

Descrierea riscului
La peste 1800 m, riscurile principale constau în stratul pe alocuri consistent de zăpadă recentă, depus 

peste zăpada veche înghețată, și plăcile de vânt formate îndeosebi pe versanții vestici și sud-vestici. Pe 
creste, sunt formate cornișe, care la supraîncărcări se pot rupe și care pot fi un factor suplimentar de 
declanșare a avalanșelor. Declanșarea avalanșelor este posibilă chiar și la o supraîncărcare slabă cu turiști 
sau schiori.  

Sub 1800 m, temperaturile diurne pozitive și insolația vor determina umezirea stratului și pe pantele 
suficient de înclinate se vor declanșa curgeri și avalanșe de topire, mai ales în cursul după-amiezelor și pe 
pantele mai expuse soarelui, în special în zonele cu acumulări de zăpadă.
Stratul de zăpadă

În altitudine, în partea superioară a stratului se găsesc 30...40 cm de zăpadă recentă, cu o coeziune 
relativ slabă la stratul vechi, înghețat și consolidat. În zona înaltă sunt formate multiple plăci de vânt, îndeosebi 
pe versanții cu expunere vestică și sud-vestică. La altitudini mai joase stratul este umezit. În zonele adăpostite, 
sunt formate depozite importante de zăpadă. 

Descrierea riscului
La peste 1800 m, principalele riscuri sunt date de stratul consistent de zăpadă depus în zilele 

anterioare și de plăcile de vânt formate îndeosebi pe versanții vestici și sud-vestici. Pe creste sunt formate 
cornișe, care la supraîncărcări se pot rupe și care pot fi un factor suplimentar de declanșare a avalanșelor. 
Declanșarea avalanșelor este posibilă chiar și la o supraîncărcare slabă cu turiști sau schiori.

Sub 1800 m, temperaturile diurne pozitive și insolația vor determina umezirea stratului și pe pantele 
suficient de înclinate se vor declanșa curgeri și avalanșe de topire, mai ales în cursul după-amiezelor și pe 
pantele mai expuse soarelui, în special în zonele cu acumulări de zăpadă.
Stratul de zăpadă

La suprafață e un strat de zăpadă recent depusă, ce depășește pe alocuri 50 cm. Stratul recent depus 
este puțin consolidat, și are o coeziune slabă cu stratul mai vechi de zăpadă, ce are în partea superioară 
cruste de gheață și peste care poate aluneca cu ușurință. Sunt prezente multiple plăci de vânt, îndeosebi pe 
versanții cu expunere vestică și sud-vestică, iar în zonele adăpostite, depozite importante de zăpadă. 
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MUNȚII RODNEI

 MUNȚII CĂLIMANI-CEAHLĂU-BISTRIȚEI   RISC 3 - însemnat

  RISC 3 - însemnat

Descrierea riscului
La altitudini mai mari de 1800 m, riscurile principal e dat de plăcile de vânt, formate îndeosebi pe 

versanții vestici, sud-vestici și sudici. Pe creste, sunt formate cornișe, care la supraîncărcări se pot rupe și 
care pot fi un factor suplimentar de declanșare a avalanșelor. Declanșarea avalanșelor este posibilă chiar și 
la o supraîncărcare slabă cu turiști sau schiori.

Sub 1800 m, temperaturile diurne pozitive și insolația vor determina umezirea stratului și pe pantele 
suficient de înclinate se vor declanșa curgeri și avalanșe de topire, mai ales în cursul după-amiezelor și pe 
pantele mai expuse soarelui, în special în zonele cu acumulări de zăpadă.

Stratul de zăpadă
La suprafață regăsim un strat  de zăpadă recentă, de grosimi variabile, depusă peste stratul de 

zăpadă vechi ce avea la suprafață cruste de gheață, strat peste care noul strat poate aluneca cu ușurință. 
Sunt prezente multiple plăci de vânt, îndeosebi pe versanții cu expunere vestică, sud-vestică și sudică iar în 
zonele adăpostite, depozite importante de zăpadă. 

Descrierea riscului
La altitudini mai mari de 1800 m, riscurile principal e dat de plăcile de vânt, formate îndeosebi pe 

versanții vestici, sud-vestici și sudici. Pe creste, sunt formate cornișe, care la supraîncărcări se pot rupe și care 
pot fi un factor suplimentar de declanșare a avalanșelor. Declanșarea avalanșelor este posibilă chiar și la o 
supraîncărcare slabă cu turiști sau schiori.

 Sub 1800 m, temperaturile diurne pozitive și insolația vor determina umezirea stratului și pe pantele 
suficient de înclinate se pot declanșa curgeri și avalanșe de topire, mai ales în cursul după-amiezelor și pe 
pantele mai expuse soarelui, în special în zonele cu acumulări de zăpadă.
Stratul de zăpadă

La suprafață regăsim un strat de zăpadă recentă, depusă peste stratul de zăpadă vechi ce avea la 
suprafață cruste de gheață, peste care noul strat poate aluneca. Sunt prezente multiple plăci de vânt, 
îndeosebi pe versanții cu expunere vestică, sud-vestică și sudică, iar în zonele adăpostite, depozite importante 
de zăpadă. 
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MUNȚII VLĂDEASA-MUNTELE MARE

 MUNȚII ȚARCU-GODEANU   RISC 3 - însemnat

  RISC 1 - redus

Descrierea riscului
La peste 1800 m, riscul principal constă în plăcile de vânt formate la altitudini mari, îndeosebi pe 

versanții vestici și sud-vestici, dar și de stratul de zăpadă recentă, depus peste zăpada veche înghețată . Pe 
creste, sunt formate cornișe, care la supraîncărcări se pot rupe și care pot fi un factor suplimentar de 
declanșare a avalanșelor. Declanșarea avalanșelor este posibilă chiar și la o supraîncărcare slabă cu turiști 
sau schiori.  

Sub 1800 m, temperaturile diurne pozitive și insolația vor determina umezirea stratului și pe pantele 
suficient de înclinate se vor declanșa curgeri și avalanșe de topire, mai ales în cursul după-amiezelor și pe 
pantele mai expuse soarelui, în special în zonele cu acumulări de zăpadă.

Stratul de zăpadă
La suprafață regăsim un strat de zăpadă proaspătă,  depusă la peste 1800 m peste stratul de zăpadă 

vechi ce avea la suprafață cruste de gheață, strat peste care noul strat poate aluneca cu ușurință. Sub 1800 
m, stratul este puternic umezit. La peste 2000 m sunt prezente multiple plăci de vânt, îndeosebi pe versanții 
cu expunere vestică și sud-vestică  iar în zonele adăpostite, depozite importante de zăpadă. 

Descrierea riscului și stratul de zăpadă
Stratul de zăpadă este puternic umezit și redus ca grosime. Pe văi regăsim depozite de zăpadă mai 

consistente. Pe fondul temperaturilor diurne pozitive și a insolației, stratul va continua să se umezească și pe 
pantele suficient de înclinate se vor declanșa curgeri și avalanșe de topire, mai ales în cursul după-amiezelor.
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Evoluția vremii din intervalul 26.03.2020 ora 16 - 27.03.2020 ora 16
Vremea s-a încălzit ușor. Cerul a fost variabil, și nu s-au semnalat precipitații. Vântul a suflat 

moderat din sector predominant estic, cu intensificări temporare de peste 50-70 km/h în majoritatea 
masivelor, viscolind și spulberând zăpada. Pe crestele din vestul Meridionalilor rafalele au atins însă 
90-130 km/h. Pe fondul vântului moderat, la peste 2000 m zăpada proaspătă a fost transportată pe văi și 
în alte zone adăpostite, aici depozitele de zăpadă având grosimi considerabile.  Stratul de zăpadă a 
scăzut în toate masivele în ultimele 48 de ore, cu până la 20-25 cm în Meridionali și cu 1-6 cm în 
Occidentali și Orientali. 

Grosimea stratului de zăpadă în 27.03.2020, ora 14:

Carpaţii Meridionali: 201 cm la Bâlea-Lac, 60 cm la Vf. Omu, 40 cm la Păltiniș, 50 cm la Cuntu, 35 cm 
la Parâng, 35 cm Vf. Țarcu, 16 cm la Sinaia, 15 cm la Fundata, 5 cm la Predeal;

Carpaţii Orientali: 74 cm la Vf. Călimani, 49 cm la Lăcăuți, 39 cm la Bucin, 26 cm la Vf. Ceahlău-Toaca, 
4 cm la Iezer; 

Carpaţii Occidentali: 29 cm la Semenic, 15 cm la Băișoara, 8 cm la Roșia Montană, 1 cm la Vlădeasa 
1400 m, 4 cm la Vf. Vlădeasa 1800 m, 3 cm la Stâna de Vale.    

meteorolog: Udo Reckerth

Vremea va fi în general frumoasă. Cerul va fi variabil. Vântul va avea intensificări temporare 
astăzi și la noapte, cu rafale de 40...60 km/h din sector nord-estic în majoritatea masivelor, spulberând 
zăpada în zona înaltă și slab la moderat mâine cu intensificări trecătoare pe crestele Orientalilor și 
Meridionalilor. Sâmbătă, vântul se va intensifica treptat din sector nord-vestic.    

Temperaturi prognozate: 27.03.2020 ora 20 - 28.03.2020 ora 20:
Peste 1800 m: temperaturi minime: -9 la -5 gr. C; temperaturi maxime: -5 la 3 gr. C  
Sub 1800 m: temperaturi minime: -4 la 1 gr. C; temperaturi maxime: 1 la 9 gr. C 

Temperaturi prognozate: 28.03.2020 ora 20 - 29.03.2020 ora 20:
Peste 1800 m: temperaturi minime: -9 la -3 gr. C; temperaturi maxime: -4 la 3 gr. C 
Sub 1800 m: temperaturi minime: -4 la 1 gr. C; temperaturi maxime: 2 la 9 gr. C 

Vânt la peste 2000 m:  astăzi și la noapte intensificări temporare de peste 60-70 km/h din sector 
predominant nord-estic, mâine 30-40 km/h din nord, sâmbătă pe zi în intensificare treptată, până la 
40-50 km/h din nord-vest

Izoterma de 0 grade: în creștere de la 1700 m astăzi la 1900 m spre finalul intervalului . 

Prognoza vremii în intervalul 27.03.2020 ora 20 - 29.03.2020 ora 20



Legendă

Zăpadă viscolită cu formare de 
plăci de vânt

Alunecarea întregului strat

Zăpadă proaspătă

Strat de instabilitate

Principalele mecanisme ce conduc la declanșarea avalanșelor

Căsuțele marcate cu gri 
reprezintă expoziția 
versanților cu risc 

Zăpadă umedă


