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Plăci de vânt în zona 
înaltă și ninsori moderate 

cantitativ.
Risc însemnat la peste 

1800 m.

 MASIVUL BUCEGI   RISC 3 - însemnat

Descrierea riscului
La altitudini mai mari de 1800 m, pe fondul ninsorilor și a vântului moderat, riscul principal va fi reprezentat 

de noile plăci de vânt ce se vor forma îndeosebi pe versanții cu expunere nord-estică, estică și sud-estică. 
Declanșarea avalanșelor este posibilă chiar și la o supraîncărcare slabă cu turiști sau schiori. Pe creste se vor 
forma noi cornișe, de dimensiuni însemnate, care la supraîncărcări se pot rupe, determinând și declanșarea de 
avalanșe. 

La altitudini sub 1800 m, riscul de avalanșe este mai redus, persistând pe pantele înclinate cu depozite mai 
însemnate de zăpadă.   
Stratul de zăpadă

La peste 1800 m, la suprafața stratului se vor forma noi plăci de vânt ce vor crește treptat în mărime, iar în 
zonele adăpostite vor crește în grosime depozitele de zăpadă. Stratul existent este în profunzime consolidat, iar în 
partea sa superioară sunt formate cruste de gheață portante și plăci de vânt mai vechi. 

La sub 1800 m stratul de zăpadă are în general dimensiuni reduse, sub 10...20 cm la etajele superioare de 
altitudine și sub 10 cm la altitudini mai joase, și este în general stabilizat.



 MUNȚII FĂGĂRAȘ
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MUNȚII PARÂNG-ȘUREANU

 RISC 3 - însemnat

  RISC 3 - însemnat

Descrierea riscului
La peste 1800 m, pe fondul ninsorilor și a vântului moderat cu intensificări, riscurile principale vor fi 

reprezentate de noile plăci de vânt ce se vor forma îndeosebi pe versanții cu expunere nord-estică, estică și 
sud-estică. Declanșarea avalanșelor este posibilă chiar și la o supraîncărcare slabă cu turiști sau schiori. Pe creste 
se vor forma noi cornișe, de dimensiuni însemnate, care la supraîncărcări se pot rupe, determinând și declanșarea 
de avalanșe.
Stratul de zăpadă

În zona înaltă, vântul puternic va forma plăci de vânt pe versanții cu expunere nord-estică, estică și 
sud-estică, iar în zonele adăpostite, noi depozite însemnate de zăpadă. Stratul de zăpadă existent este consolidat 
în cea mai mare parte, iar la suprafață sunt formate cruste de gheață. La altitudini mai joase, stratul de zăpadă are 
în general dimensiuni reduse, sub 10...15 cm.

Descrierea riscului
La altitudini mai mari de 1800 m, pe fondul ninsorilor și a vântului moderat cu intensificări, riscul principal va 

fi reprezentat de noile plăci de vânt ce se vor forma îndeosebi pe versanții cu expunere nord-estică, estică și 
sud-estică. Declanșarea avalanșelor este posibilă chiar și la o supraîncărcare slabă cu turiști sau schiori. Pe creste 
se vor forma noi cornișe, de dimensiuni însemnate, care la supraîncărcări se pot rupe, determinând și declanșarea 
de avalanșe. 

La sub 1800 m, riscul principal va fi dat de stratul de zăpada nou depus, care local va avea dimensiuni 
însemnate. Astfel, pe pantele înclinate cu depozite mari de zăpadă, la supraîncărcări cu turiști sau schiori, se pot 
declanșa avalanșe care să antreneze mai ales zăpada proaspătă. 
Stratul de zăpadă

La peste 1800 m, la suprafața stratului se vor forma noi plăci de vânt, iar în zonele adăpostite vor crește în 
mărime depozitele de zăpadă. Stratul depus în ultima săptămână, ce depășește pe alocuri 50 cm, este mediu sau 
puțin stabilizat. La altitudini mai joase, stratul s-a stabilizat în general, însă pe văi și în zonele adăpostite se mențin 
depozite însemnate de zăpadă, care vor crește în mărime pe fondul ninsorilor.
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MUNȚII RODNEI

 MUNȚII CĂLIMANI-CEAHLĂU-BISTRIȚEI   RISC 2 - moderat

  RISC 2 - moderat

Descrierea riscului
La altitudini mai mari de 1800 m, pe fondul ninsorilor și a vântului moderat, riscul principal va fi 

reprezentat de noile plăci de vânt ce se vor forma îndeosebi pe versanții cu expunere nord-estică, estică și 
sud-estică. Pe creste, sunt formate cornișe, care la supraîncărcări se pot rupe și care pot fi un factor 
suplimentar de declanșare a avalanșelor. 

 La altitudini sub 1800 m, riscul de avalanșe este mai redus, persistând pe pantele înclinate cu depozite 
mai însemnate de zăpadă.

Stratul de zăpadă
În zona înaltă, vântul puternic va forma plăci de vânt, iar în zonele adăpostite, noi depozite însemnate de 

zăpadă. Stratul de zăpadă existent este consolidat în cea mai mare parte, iar la suprafață sunt formate cruste de 
gheață. La altitudini mai joase, stratul de zăpadă are în general dimensiuni reduse, sub 10...15 cm.

Descrierea riscului
La altitudini mai mari de 1800 m, pe fondul ninsorilor și a vântului moderat, riscul principal va fi reprezentat 

de noile plăci de vânt ce se vor forma îndeosebi pe versanții cu expunere nord-estică, estică și sud-estică. Pe 
creste, sunt formate cornișe, care la supraîncărcări se pot rupe și care pot fi un factor suplimentar de 
declanșare a avalanșelor. 

 La altitudini sub 1800 m, riscul de avalanșe este mai redus, persistând pe pantele înclinate cu depozite mai 
însemnate de zăpadă. 
Stratul de zăpadă

În zona înaltă, vântul puternic va forma plăci de vânt, iar în zonele adăpostite, noi depozite însemnate de 
zăpadă. Stratul de zăpadă existent este consolidat în cea mai mare parte, iar la suprafață sunt formate cruste de 
gheață. La altitudini mai joase, stratul de zăpadă are în general dimensiuni reduse, sub 10...15 cm.
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MUNȚII VLĂDEASA-MUNTELE MARE

 MUNȚII ȚARCU-GODEANU   RISC 3 - însemnat

  RISC 1 - redus

Descrierea riscului
La peste 1800 m, riscurile principale vor fi date de plăcile de vânt formate la altitudini mari, dar și de stratul 

de zăpadă proaspătă, ce se va depune peste zăpada veche înghețată. Declanșarea avalanșelor este posibilă 
chiar și la o supraîncărcare slabă cu turiști sau schiori.Pe creste, sunt formate cornișe, care la supraîncărcări se 
pot rupe și care pot fi un factor suplimentar de declanșare a avalanșelor. 

Sub 1800 m, riscul declanșării avalanșelor va persista pe pantele înclinate, adăpostite, unde se vor forma 
depozite de zăpadă proaspătă, instabilă. În aceste zone, la supraîncărcări mari, se pot declanșa avalanșe. 

Stratul de zăpadă
La peste 1800 m, la suprafața stratului se vor forma noi plăci de vânt, iar în zonele adăpostite vor crește 

în mărime depozitele de zăpadă. La altitudini mai joase, stratul s-a stabilizat în general, însă pe văi și în zonele 
adăpostite se mențin depozite însemnate de zăpadă, care vor crește în mărime pe fondul ninsorilor.

Descrierea riscului și stratul de zăpadă
Stratul de zăpadă este redus ca grosime. Izolat, pe pante foarte înclinate și adăpostite, unde se poate 

acumula zăpadă proaspătă, instabilă, este posibilă declanșarea de avalanșe la supraîncărcări mari. 
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Evoluția vremii din intervalul 28.03.2020 ora 16 - 29.03.2020 ora 16
Cerul a fost variabil, cu înnorări unele temporare mai ales în ultima parte a intervalului, când izolat 

în Munții Apuseni și în Carpații Orientali s-au semnalat averse slabe de ninsoare. Vântul a suflat slab și 
moderat, predominant din sector nord-vestic, cu intensificări temporare de peste 50-60 km/h. Grosimea 
stratului de zăpadă nu s-a modificat semnificativ la altitudini mari, iar în rest a scăzut în general cu 1...4 
cm. 

Grosimea stratului de zăpadă în 29.03.2020, ora 15:

Carpaţii Meridionali: 199 cm la Bâlea-Lac, 58 cm la Vf. Omu, 41 cm la Cuntu, 33 cm Vf. Țarcu, 26 cm 
la Păltiniș, 14 cm la Parâng, 6 cm la Sinaia, 3 cm la Fundata, petice la Predeal;

Carpaţii Orientali: 73 cm la Vf. Călimani, 44 cm la Lăcăuți, 36 cm la Bucin, 21 cm la Vf. Ceahlău-Toaca, 
4 cm la Iezer; 

Carpaţii Occidentali: 23 cm la Semenic, 8 cm la Băișoara, 1 cm la Vf. Vlădeasa 1800 m, petice la Roșia 
Montană, Vlădeasa 1400 m și Stâna de Vale.    

meteorolog: Eugen Mihuleț

Vremea va intra într-un proces de răcire, ce se va resimţi în prima zi a intervalului în masivele 
nordice, apoi în toată zona montană, devenind deosebit de rece pentru această perioadă din a doua 
parte a intervalului. În prima zi, pe alocuri, se vor semnala precipitaţii mixte, apoi precipitațiile se vor 
extinde în toate masivele, vor fi sub formă de ninsoare și se va depune strat nou de zăpadă. În Carpații 
Meridionali și în Munții Banatului ninsorile vor fi în general moderate cantitativ, iar stratul de zăpadă nou 
depus va fi local consistent, peste 10...20 cm. La altitudini mari viteza vântului va fi de 65...70 km/h, iar 
trecător ninsoarea va fi viscolită și zăpada spulberată. 

Temperaturi prognozate: 29.03.2020 ora 21 - 30.03.2020 ora 21:
Peste 1800 m: temperaturi minime: -8 la -4 gr. C; temperaturi maxime: -4 la 0 gr. C  
Sub 1800 m: temperaturi minime: -4 la 0 gr. C; temperaturi maxime: -1 la 8 gr. C 

Temperaturi prognozate: 30.03.2020 ora 21 - 31.03.2020 ora 21:
Peste 1800 m: temperaturi minime: -13 la -7 gr. C; temperaturi maxime: -12 la -5 gr. C 
Sub 1800 m: temperaturi minime: -11 la -4 gr. C; temperaturi maxime: -10 la -3 gr. C 

Vânt la peste 2000 m: la începutul intervalului nord-vestic, apoi devine treptat sud-vestic, cu 
intensificări temporare de peste 70 km/h în zona înaltă.

Izoterma de 0 grade: în scădere de la 1700 m la începutul intervalului, până la sub 200 m în a doua zi.  

Prognoza vremii în intervalul 29.03.2020 ora 21 - 31.03.2020 ora 21



Legendă

Zăpadă viscolită cu formare de 
plăci de vânt

Alunecarea întregului strat
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Strat de instabilitate

Principalele mecanisme ce conduc la declanșarea avalanșelor

Căsuțele marcate cu gri 
reprezintă expoziția 
versanților cu risc 

Zăpadă umedă


