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Strat proaspăt de zăpadă.
Risc însemnat la peste 

1800 m în Carpații 
Meridionali.

 MASIVUL BUCEGI   RISC 3 - însemnat

Descrierea riscului
Riscul principal constă în zăpada proaspătă depusă în ultimele 24 de ore, la peste 2000 m peste vechile 

plăci de vânt, iar sub 2000 m, peste zăpada umedă înghețată. Declanșarea avalanșelor este posibilă chiar și la o 
supraîncărcare slabă cu turiști sau schiori. Pe creste sunt cornișe de dimensiuni mici și medii, care doar la 
supraîncărcări se pot rupe, determinând declanșarea de avalanșe. 

La altitudini de 1500-1800 m, riscul de avalanșe este moderat, în special pe pantele înclinate cu depozite 
mai însemnate de zăpadă.   
Stratul de zăpadă

La peste 1800 m, la suprafață, regăsim un strat de zăpadă proaspătă, ce depășește pe alocuri 15-20 cm, 
depus peste plăci de vânt mai vechi la peste 2000 m și peste zăpadă umezită sub 2000 m, cu care are o aderență 
mai bună.  

Sub 1800 m stratul de zăpadă are dimensiuni mai reduse, de 20...40 cm la etajele superioare de altitudine și 
10..20 cm la altitudini mai joase.



 MUNȚII FĂGĂRAȘ
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MUNȚII PARÂNG-ȘUREANU

 RISC 3 - însemnat

  RISC 3 - însemnat

Descrierea riscului
La peste 1800 m, riscul principal este reprezentat de plăcile de vânt existente, pe numeroase pante stratul 

de zăpadă fiind mediu stabilizat. Declanșarea avalanșelor este posibilă chiar și la o supraîncărcare slabă cu turiști 
sau schiori. Pe creste sunt cornișe de dimensiuni mici și medii, care doar la supraîncărcări se pot rupe, determinând 
declanșarea de avalanșe. 

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 de mici 
dimensiuni.
Stratul de zăpadă

La suprafață, ninsoarea recentă a adus doar câțiva cm de zăpadă proaspătă, depuși peste plăcile de vânt 
mai vechi, iar în zonele adăpostite sunt depozite mai însemnate de zăpadă. Stratul de zăpadă existent este parțial 
consolidat, depășind pe alocuri 50 cm în zonele înalte, 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
Riscul principal constă în zăpada proaspătă depusă în ultimele 24 de ore, la peste 2000 m, peste vechile 

plăci de vânt, iar sub 2000 m, peste zăpada umedă înghețată. Declanșarea avalanșelor este posibilă chiar și la o 
supraîncărcare slabă cu turiști sau schiori. Pe creste sunt cornișe de dimensiuni mici și medii, care doar la 
supraîncărcări se pot rupe, determinând declanșarea de avalanșe. 

La altitudini de 1500-1800 m, riscul de avalanșe este moderat, în special pe pantele înclinate cu depozite 
mai însemnate de zăpadă. 
Stratul de zăpadă

La peste 1800 m, la suprafață, regăsim un strat de zăpadă proaspătă, ce atinge pe alocuri 15-30 cm, depus 
peste plăci de vânt mai vechi la peste 2000 m și peste zăpadă umezită sub 2000 m, cu care are o aderență mai 
bună.  

Sub 1800 m stratul de zăpadă are dimensiuni mai reduse, de 30...60 cm la etajele superioare de altitudine și 
10..30 cm la altitudini mai joase.



 MUNȚII CĂLIMANI BISTRIȚEI CEAHLĂU
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MUNȚII IEZER

 RISC 2 - moderat

  RISC 2 - moderat

Descrierea riscului
La altitudini mai mari de 1800 m, riscul principal este reprezentat de plăcile de vânt prezente. Pe creste, 

sunt formate cornișe de dimensiuni mici și medii, care doar 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, existând doar 
pe pantele înclinate cu depozite mai însemnate de zăpadă.    
Stratul de zăpadă

La suprafață sunt câțiva cm de zăpadă și plăci de vânt, iar în zonele adăpostite, depozite însemnate de 
zăpadă. Stratul de zăpadă existent este consolidat în cea mai mare parte, iar la suprafață sunt formate și 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, riscul principal va fi reprezentat de plăcile de vânt prezente și pe alocuri de 

zăpada prospătă depusă. Pe creste sunt formate cornișe de mici și medii dimensiuni, care doar 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, existând doar pe pantele înclinate cu depozite mai însemnate de zăpadă. 
Stratul de zăpadă

În zona înaltă regăsim pe alocuri 10 cm de zăpadă proaspătă, și  plăci de vânt, iar în zonele adăpostite,  
depozite însemnate de zăpadă. Stratul de zăpadă existent este consolidat în cea mai mare parte, iar la suprafață 
sunt formate și 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, riscul principal este reprezentat de plăcile de vânt existente, pe numeroase pante stratul 

de zăpadă fiind mediu stabilizat. Declanșarea avalanșelor este posibilă chiar și la o supraîncărcare slabă cu 
turiști sau schiori. Pe creste sunt cornișe de dimensiuni mici și medii, care doar la supraîncărcări se pot rupe, 
determinând declanșarea de avalanșe. 

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 de mici 
dimensiuni. 

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 s-a 

acumulat zăpadă proaspătă, sunt posibile curgeri sau avalanșe de mici dimensiuni. 
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Evoluția vremii în intervalul 30.03.2020 ora 16 - 31.03.2020 ora 16 

Vremea s-a răcit accentuat. Cerul a fost mai mult noros. Pe arii extinse în Carpații Orientali și 
Meridionali și local în cei Occidentali, s-au semnalat ninsori, mai însemnate cantitativ pe rama nordică a 
Meridionalilor și în sudul celor Orientali unde și stratul depus a depășit pe alocuri 10-15 cm. Vântul a 
suflat slab și moderat, cu intensificări temporare pe creste, îndeosebi în orientali unde trecător a viscolit și 
spulberat zăpada. Local s-a semnalat ceață, asociată și cu depuneri de chiciură pe creste. 

Grosimea stratului de zăpadă în 31.03.2020, ora 14:
Carpaţii Meridionali: 224 cm la Bâlea-Lac, 68 cm la Vf. Omu, 28 cm la Păltiniș, 16 cm la Predeal, 37 cm 
la Cuntu, 37 cm Vf. Țarcu, 7 cm la Parâng, 20 cm la Fundata, 9 cm la Sinaia
Carpaţii Orientali: 48 cm la Lăcăuți, 83 cm la Vf. Călimani, 20 cm la Ceahlău-Toaca, 31 cm la Bucin, 8 
cm la Iezer-Rodnei, 3 cm la Poiana Stampei
Carpaţii Occidentali: 19 cm la Semenic, 9 cm la Băișoara, 1 cm la Vf. Vlădeasa 1800

Prognoza vremii în intervalul 31.03.2020 ora 20 - 02.04.2020 ora 20

      Vremea va fi rece în primele 24 de ore, apoi se va încălzi. Cerul va fi mai mult noros în această seară, 
apoi se va degaja treptat în cursul nopții și al dimineții. În cursul acestei zile și al serii, va ninge pe arii 
relativ extinse în Făgăraș și Bucegi și pe arii restrânse în grupele centrale și sudice ale Orientalilor precum 
și în vestul Meridionalilor. În cursul nopții va ninge pe arii restrânse în Carpații Meridionali, unde vor mai fi 
condiții izolate de ninsori și în cursul zilei de mâine. Apoi cerul va fi variabil și nu se vor mai semnala 
precipitații. Pe alocuri în Munții Făgăraș, pe rama nordică, se mai pot depune 10 cm de zăpadă proaspătă. 
Vântul va sufla slab moderat, cu intensificări temporare în zonele înalte, viscolind și spulberând trecător 
zăpada pe creste. În următoarele 24 de ore se va semnala ceață asociată și cu depuneri de chiciură pe 
creste.  

Temperaturi prognozate în intervalul 31.03.2020 ora 20 - 01.04.2020 ora 20:
Peste 1800 m: temperaturi minime: -18 la -13 gr.C; temperaturi maxime: -12 la -6 gr.C 
Sub 1800 m: temperaturi minime: -13 la -8 gr.C; temperaturi maxime: -5 la 1 gr.C 

Temperaturi prognozate în intervalul 01.04.2020 ora 20 - 02.04.2020 ora 20:
Peste 1800 m: temperaturi minime: -15 la -10 gr.C; temperaturi maxime: -8 la -1 gr.C 
Sub 1800 m: temperaturi minime: -10 la -5 gr.C; temperaturi maxime: -1 la 5 gr.C 

Vânt la peste 2000 m: circulație predominant nord-estică cu rafale temporare de 55-65 km/h 

meteorolog: Udo Reckerth
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