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 Ninsori moderate cantitativ. 

Risc mare de avalanșe în 
Făgăraș.

         La peste 1800 m, pe fondul insolaţiei diurne stratul de pulver de la suprafață, de circa 50 cm, s-a 
mai tasat și stabilizat uşor. Acest strat este mai însemnat în zonele adăpostite, unde zăpada a fost 
depusă de vânt. În zonele de creastă se menţin plăcile de vânt, iar pe văi depozitele şi troienele 
însemnate. În profunzime, stratul vechi este consolidat și relativ compact. Riscul declanșării 
avalanșelor va fi mare (4), existând atât pericolul declanșării spontane a unor curgeri din zăpada 
pulver de la suprafață, riscul dislocării stratului instabil sau a plăcilor de vânt din zonele înalte la 
supraîncărcări oricât de mici, cât și alunecarea stratului nou așteptat peste stratul vechi.

La altitudini sub 1800 m, temperaturile diurne pozitive au dus la umezirea stratului instabil de la 
suprafață, ce depășește pe alocuri 30 cm, care poate aluneca peste zăpada mai veche și dură din 
profunzime. Peste acesta este de așteptat să se mai depună un strat moderat de zăpadă proaspătă. 
Izolat sunt posibile curgeri superficiale sau avalanşe mici, mai ales în anumite zone adăpostite unde se 
întâlnesc depozite mai mari de zăpadă. Riscul declanșării avalanșelor va fi însemnat (3). 
   

RISC 4 - MAREMUNȚII FĂGĂRAȘ  



MUNȚII BUCEGI

      La peste 1800 m, în partea superioară se găsește un strat de 30-40 cm de zăpadă pulver, cu 
rezistență scăzută, care s-a mai stabilizat ușor pe fondul insolaţiei. În zona crestelor sunt formate plăci 
de vânt, iar în zonele adăpostite de pe văi, depozite mai însemnate de zăpadă şi troiene. În profunzime, 
stratul mai vechi este în general compactat și stabil. Riscul declanșării avalanșelor va fi însemnat (3), 
existând atât pericolul declanșării spontane a unor curgeri ce pot angrena zăpada pulver de la 
suprafață, cât și riscul dislocării stratului instabil sau a plăcilor de vânt din zonele înalte la 
supraîncărcări. 

Și sub 1800 m altitudine zăpadă pulver de la suprafață, de circa 20-30 cm, s-a mai tasat și 
stabilizat ușor pe fondul insolației și a temperaturilor diurne ușor pozitive. Pe văi sunt depozite mai 
însemnate. Mai ales în condiții de supraîncărcări, stratul de la suprafață poate aluneca peste cel vechi 
şi stabil, ducând astfel la declanșarea de avalanșe, cu precădere în zonele cu depozite mai însemnate 
de zăpadă. Riscul declanșării avalanșelor va fi moderat (2). 
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  RISC 4 - MARE

 MUNȚII RODNEI

La peste 1800 m, stratul de zăpadă este relativ consolidat. În zonele înalte pe alocuri se regăsesc 
plăci de vânt, iar în apropierea crestelor se mențin cornișele. Pe văi și în zonele adăpostite sunt depozite 
însemnate de zăpadă. La supraîncărcări mari, există riscul declanșări unor avalanşe de dimensiuni mici 
în zonele cu depozite mai consistente de zăpadă, riscul fiind moderat (2). 

Sub 1800 m stratul de zăpadă are dimensiuni mai reduse, iar temperaturile diurne uşor pozitive 
au mai compactat partea superioară a stratului. La suprasarcini, în zonele cu acumulări mai importante 
pot apărea avalanșe de dimensiuni în general mici sau curgeri superficiale, care să angreneze ultimul 
strat, îndeosebi pe pantele mai înclinate, riscul fiind de asemenea moderat (2). 

 RISC 2 - MODERAT

  RISC 3 - ÎNSEMNAT



MUNȚII PARÂNG-ȘUREANU

La altitudini de peste 1800 m, la suprafaţă se găseşte un strat instabil de zăpadă cu rezistență 
scăzută, de până la 25 cm. Insolaţia diurnă a stabilizat uşor acest strat, dar el va continua să crească 
moderat ca urmare a ninsorilor așteptate. În zonele adăpostite și pe văi se găsesc depozite mai 
însemnate de zăpadă, pe versanții sudici sunt plăci de vânt, iar în zonele adăpostite troiene ce depășesc 
izolat 1 m. La supraîncărcări stratul instabil de la suprafață poate aluneca peste cel mai stabil aflat 
dedesubt, iar plăcile de vânt se pot rupe, ducând astfel la declanșarea de avalanşe de dimensiuni mici și 
medii, riscul fiind însemnat (3). 

Sub 1800 m stratul s-a mai tasat uşor pe fondul temperaturilor diurne pozitive, dat va mai crește 
datorită ninsorilor așteptate. Pe văi și pe zonele adăpostite se găsesc depozite mai vechi şi însemnate 
de zăpadă. La supraîncărcări riscul de avalanșe mici și izolat medii va fi moderat (2). 
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  RISC 3 - ÎNSEMNAT

MUNȚII ȚARCU-GODEANU

La peste 1800 m, la suprafață se găsește un strat instabil de zăpadă, de circa 30-40 cm, depus cu 
cateva zile în urmă. Pe văi sunt prezente depozite mai însemnate de zăpadă, precum şi troiene, iar în 
zonele înalte, plăci de vânt. Stratul vechi este în general stabilizat. Stratul instabil de la suprafață va 
crește în următoarele 24 de ore, pe alocuri consistent, ca urmare a ninsorilor așteptate. Mai ales la 
supraîncărcări, se pot declanșa avalanşe ce pot avea dimensiuni mici sau medii, ce pot angrena stratul 
instabil de la suprafață sau plăcile de vânt, riscul fiind însemnat (3). 

Sub 1800 m stratul mai puțin stabil de la suprafață s-a mai tasat ușor datorită temperaturilor 
diurne pozitive, dar va crește și se va îngreuna ca urmare a ninsorilor așteptate. În profunzime stratul e 
în general consolidat. La supraîncărcări, se pot declanșa avalanșe de dimensiuni mici și izolat medii, 
riscul fiind moderat (2).  

  RISC 3 - ÎNSEMNAT



 MUNȚII  CĂLIMANI-BISTRIȚEI-CEAHLĂU  RISC 3 - ÎNSEMNAT

 La peste 1800 m, în partea superioară se găsesc zone cu un strat instabil ce depășește pe 
alocuri 25-30 cm de zăpadă pulver. Pe creste sunt zone cu plăci de vânt, iar în profunzime, stratul vechi 
este în general consolidat. Pe pantele adăpostite sunt prezente depozite însemnate mai vechi de 
zăpadă. Riscul de declanșare al avalanșelor de dimensiuni mici și medii va fi însemnat (3), fiind 
favorizat la supraîncărcări, când se pot rupe vechile plăci de vânt sau se poate disloca stratul instabil 
din partea superioară. 

Sub 1800 m altitudine, stratul de zăpadă are dimensiuni mai reduse, exceptând zone mai 
adăpostite unde vântul a acumulat zăpada, formând şi troiene. Riscul declanșării avalanșelor de 
dimensiuni mici și izolat medii va fi moderat (2), putând apărea mai ales la supraîncărcări, pe pantele 
cu depozite mai consistente de zăpadă.   
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 MUNȚII  VLĂDEASA - MUNTELE MARE  RISC 2 - MODERAT

La suprafață se regăsește un strat de zăpadă ușor instabil, depus în ultima săptămână, cu 
rezistență scăzută, mai consistent pe văi, unde depășește local 15 cm. Acest strat s-a umezit ușor 
datorită temperaturilor diurne pozitive. În profunzime, stratul vechi este în general bine consolidat. În 
apropierea crestelor se întâlnesc plăci de vânt. În următoarele 24 de ore stratul va crește, pe alocuri 
consistent, ca urmare a ninsorilor așteptate. Mai ales la supraîncărcări, dar izolat şi spontan pe 
pantele mai înclinate și pe văile cu depozite mai mari de zăpadă se pot declanșa unele avalanșe de 
dimensiuni mici sau curgeri superficiale, riscul de avalanşe fiind moderat (2). 
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Evoluția vremii din ultimele 24 de ore 

Vremea a fost în general frumoasă şi s-a încălzit față de ziua precedentă, temperaturile diurne 
devenind pozitive sub 1800 metri. Cerul a fost variabil. Vântul a suflat slab şi moderat, cu intensificări 
temporare, ce au depășit izolat 50 km/h pe creste. Stratul de zăpadă a scăzut în majoritatea zonelor cu 1 la 
10 cm. 

Grosimea stratului de zăpadă în 15.03.2022, ora 14:

Carpaţii Meridionali: 238 cm la Bâlea-Lac, 190 cm la Vf. Omu, 141 cm Vf. Țarcu, 102 cm la Cuntu, 72 cm la Păltiniș, 
68 cm la Parâng, 55 cm la Sinaia, 48 cm la Predeal, 45 cm Fundata 

Carpaţii Orientali: 148 cm la Lăcăuți, 117 cm la Ceahlău-Toaca, 115 cm la Vf. Călimani, 95 la Bucin, 62 cm la Penteleu, 
45 cm la Vf. Iezer, 14 cm la Poiana Stampei  

Carpaţii Occidentali: 80 cm la Semenic, 76 cm la Stâna de Vale, 38 cm la Băișoara, 25 cm la Vf. Vlădeasa 1800, 10 
cm la Roșia Montană 

Prognoza vremii în intervalul 15.03.2022 ora 20 - 16.03.2022 ora 20

    Vremea va intra într-un proces de răcire din partea a doua a intervalului. Cerul va deveni mai mult noros. 
Pe arii în extindere, începând din masivele vestice, se vor semnala precipitații predominant sub formă de 
ninsoare și se va depune strat nou de zăpadă, pe alocuri consistent. În Carpații Occidentali și în vestul 
Carpaților Meridionali, local cantitățile de precipitații vor depăși 10...15 l/mp și izolat 20 l/mp. Vântul va sufla 
slab și moderat, cu intensificări în zonele înalte, viscolind trecător ninsoarea pe creste. Local se va semnala 
ceață. 

Temperaturi prognozate în intervalul 15.03.2022 ora 20 - 16.03.2022 ora 20:

Peste 1800 m: temperaturi minime: -10 la -5 gr.C; temperaturi maxime: -7 la -2 gr.C;
Sub 1800 m: temperaturi minime: -5 la -1 gr.C; temperaturi maxime: -2 la 3 gr.C.

Vânt la peste 2000 m: din sector nord-vestic noaptea, apoi nord-estic, cu intensificări de 40-60 km/h

Izoterma de 0 grade: în scădere în toate masivele, de la 2000 m în Carpații Occidentali și Meridionali la 
800-1200 m, iar în Carpații Orientali de la 1200-1500 m la 700-800 m. 

meteorolog: Ovidiu Câmpean
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