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     La peste 1800 m, temperaturile diurne pozitive vor determina umezirea stratului la suprafață, astfel 
instabilitatea stratului cu rezistență scăzută din partea superioară va fi accentuată. Noaptea, valorile 
termice negative vor voriza formare crustelor de îngheț. În profunzime, startul este în general, compact 
și consolidat. În zonele adăpostite se mențin depozitele consistente de zăpadă. Pe fondul vremii calde, 
se pot declanșa spontan curgeri și avalanșe de topire, în general de suprafață, care izolat pot însă 
angrena și straturile subiacente. Riscul dislocării stratului instabil din partea superioară, sau al plăcilor 
de vânt din zonele de creastă, la supraîncărcări oricât de mici și al declanșării avalanșelor medii și 
izolat mari va fi însemnat (3). 
     La altitudini mai mici de 1800 m, valorile termice pozitive, au determinat umezirea în mare parte a 
stratului de zăpadă. Riscul declanșării spontane de avalanșe de topire de dimensiuni medii este 
însemnat (3), acesta fiind amplificat la supraîncărcări ale stratului și pe pantele înclinate, în cazuri 
izolate putând fi dislocat stratul de zăpadă până la bază.
   

RISC 3 - ÎNSEMNATMUNȚII FĂGĂRAȘ  

 

Risc însemnat
 de avalanșe de topire



MUNȚII BUCEGI

        La peste 1800 m, zăpada este în proces de tasare dar va rămâne instabilă în primii 30 cm, cu 
rezistență și stabilitate scăzute. Valorile termice pozitive, au determinat umezirea stratului la suprafață, 
iar noaptea vor fi condiții favorabile formării crustelor de îngheț. În zonele adăpostite se mențin 
depozitele mai consistente de zăpadă, iar în profunzime, stratul vechi este consolidat și compact. Pe 
fondul temperaturilor diurne pozitive și al insolației, spontan se vor putea declanșa curgeri și avalanșe 
de topire, din care unele pot antrena și straturile subiacente. Riscul dislocării stratului instabil din partea 
superioară, sau al plăcilor de vânt din zonele înalte, la supraîncărcări oricât de mici și al declanșării 
avalanșelor de dimensiuni medii și izolat chiar mari, se menține însemnat (3).

La altitudini mai mici de 1800 m, stratul de zăpadă este umezit în cea mai mare parte, ca urmare 
a temperaturilor pozitive și a insolației, existând riscul declanșării spontane de curgeri și avalanșe de 
topire, care în cazuri izolate pot să antreneze întreg stratul. Riscul declanșării avalanșelor va fi 
însemnat (3), fiind amplificat în zonele cu depozite mai mari de zăpadă, la supraîncărcări și pe pantele 
înclinate. 
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  RISC 4 - MARE

 MUNȚII RODNEI

La altitudini mai mari de 1800 m, stratul de zăpadă este instabil în primii 20-30 cm și relativ 
consolidat în profunzime. În apropierea crestelor sunt prezente cornișe, pe versanți plăci de vânt, iar pe 
văi depozite însemnate de zăpadă. Îndeosebi la supraîncărcări, dar și spontan pe fondul încălzirii vremii 
și al insolației, stratul instabil de la suprafață  poate aluneca peste cel vechi și stabil aflat dedesubt, 
ducând astfel la declanșarea de avalanşe de topire de dimensiuni medii și izolat mari, riscul fiind 
însemnat (3). 

Sub 1800 m, stratul de zăpadă este umezit în cea mai mare parte, ca urmare a temperaturilor 
pozitive și a insolației. Pe fondul temperaturilor mai ridicate, atât spontan, cât și la suprasarcini, 
îndeosebi în zonele cu acumulări mai importante, se pot declanșa avalanșe de topire, riscul fiind 
moderat (2). 

   RISC 3 - ÎNSEMNAT

  RISC 3 - ÎNSEMNAT



MUNȚII PARÂNG-ȘUREANU

La altitudini de peste 1800 m, stratul instabil de la suprafață depășește pe alocuri 25-30 cm. În 
apropierea crestelor, îndeosebi pe versanții vestici și sudici, se întâlnesc plăci de vânt. Pe versanții 
însoriți s-au format cruste de gheață, iar pe văi și locuri adăpostite se regăsesc depozite mai însemnate 
de zăpadă. Îndeosebi la supraîncărcări, dar și spontan pe fondul încălzirii vremii și al insolației, stratul 
instabil de la suprafață  poate aluneca peste cel vechi și stabil aflat dedesubt, ducând astfel la 
declanșarea de avalanşe de topire de dimensiuni medii și izolat mari, riscul fiind însemnat (3). 

Sub 1800 m, stratul de zăpadă este umezit. Spontan se pot declanșa avalanșe de topire de 
dimensiuni mici și medii, care izolat pot angrena întreg stratul de zăpadă, riscul fiind amplificat la 
supraîncărcări și pe pantele mai înclinate, îndeosebi pe văi și în zonele adăpostite, unde se găsesc 
depozite mai însemnate de zăpadă. Riscul este însemnat (3). 
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  RISC 3 - ÎNSEMNAT

MUNȚII ȚARCU-GODEANU

La peste 1800 m, stratul de zăpadă este parțial consolidat, având mai multe cruste de gheață în 
interior, dar încă prezintă în partea superioară un strat instabil, de grosime variabilă, care sub influența 
temperaturilor diurne pozitive și al insolației, poate aluneca în mod spontan peste cel vechi și compact. 
Pe văi sunt prezente depozite mai însemnate de zăpadă, iar în apropierea crestelor, plăci de vânt. 
Spontan se pot declanșa curgeri și avalanșe de topire de suprafață, care în cazuri izolate pot angrena și 
straturi subiacente mai vechi. Riscul va fi amplificat la supraîncărcări și pe pantele mai înclinate, fiind 
însemnat (3). 

La altitudini mai mici de 1800 m zăpada este umezită în mare parte datorită temperaturilor pozitive 
și insolației, existând riscul declanșării spontane de curgeri sau avalanșe de topire, care în cazuri izolate 
poate disloca stratul de zăpadă până la bază. Riscul declanșării avalanșelor va fi amplificat la 
supraîncărcări și pe pantele înclinate, fiind însemnat (3).

  RISC 3 - ÎNSEMNAT



 MUNȚII  CĂLIMANI-BISTRIȚEI-CEAHLĂU   RISC 3 - ÎNSEMNAT

La peste 1800 m, temperaturile diurne pozitive vor determina umezirea suplimentară a stratului 
de zăpadă, îndeosebi la suprafață. Pe versanții însoriți sunt formate cruste de gheață. Îndeosebi pe 
versanții vestici și sudici se întâlnesc plăci de vânt, iar pe văi, în zonele adăpostite, depozite mai vechi 
de zăpadă. În profunzime, stratul vechi este în general consolidat. Îndeosebi la supraîncărcări, dar și 
spontan pe fondul încălzirii vremii și al insolației, stratul instabil de la suprafață  poate aluneca peste cel 
vechi și stabil aflat dedesubt, ducând astfel la declanșarea de avalanşe de topire de dimensiuni medii și 
izolat mari, riscul fiind însemnat (3). 

 Sub 1800 m altitudine, zăpada este umezită. În zonele adăpostite întâlnim depozite mai 
însemnate. Riscul declanșării avalanșelor spontane de topire, de dimensiuni mici și izolat medii va fi 
moderat (2), fiind amplificat la supraîncărcări, pe pantele mai înclinate, cu depozite mai consistente de 
zăpadă.    
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 MUNȚII  VLĂDEASA - MUNTELE MARE  RISC 2 - MODERAT

Stratul de zăpada este umezită în cea mai mare parte. Pe unele văi se regăsesc depozite mai 
însemnate de zăpadă. Spontan se vor putea declanșa curgeri și avalanșe de topire de dimensiuni mici 
și izolat medii, care pot angrena întreg stratul în zonele puternic umezite și pe pantele mai înclinate. 
Riscul declanșării avalanșelor va fi moderat (2), fiind amplificat la supraîncărcări, pe pantele mai 
înclinate și pe văile cu depozite mai mari de zăpadă. 
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Evoluția vremii din ultimele 24 de ore 

Vremea a fost în general frumoasă cu cerul variabil. Vântul a suflat slab și moderat, cu rafale ce au 
atins 60-80 km/h în zonele înalte din Carpații Orientali. În zonele înalte din Masivul Făgăraș, s-au semnalat 
curgeri de zăpadă. Stratul de zăpadă a continuat să scadă în toate masivele, cu până la 9 cm la Băișoara. 

Grosimea stratului de zăpadă în 29.03.2022, ora 14:

Carpaţii Meridionali: 202 cm la Bâlea-Lac, 179 cm la Vf. Omu, 132 cm Vf. Țarcu, 52 cm la Cuntu, 53 cm la 
Păltiniș, 37 cm la Parâng, 22 cm la Sinaia, 18 cm la Predeal, 14 cm la Fundata.

Carpaţii Orientali: 129 cm la Lăcăuți, 90 cm la Vf. Călimani, 85 cm la Ceahlău-Toaca, 65 cm la Bucin, 42 cm 
la Vf. Iezer, 27 cm la Penteleu. 

Carpaţii Occidentali: 57 cm la Stâna de Vale, 47 cm la Semenic, 10 cm la Băișoara, 16 cm la Vf. Vlădeasa 
1800.

Prognoza vremii în intervalul 29.03.2022 ora 20 - 30.03.2022 ora 20

        Vremea se menține caldă pentru această perioadă. Cerul va fi variabi, cu înnorări temporare. Vântul va 
sufla slab și moderat din vest și sud-vest, cu intensificări temporare de 60-80 km/h în ziua, îndeosebi în 
Carpații Occidentali și vestul Meridionalilor. 

Temperaturi prognozate în intervalul 29.03.2022 ora 20 - 30.03.2022 ora 20:

Peste 1800 m: temperaturi minime: -6 la -2 gr.C; temperaturi maxime: -1 la 4 gr.C;
Sub 1800 m: temperaturi minime: -2 la 1 gr.C; temperaturi maxime: 4 la 12 gr.C.

Vânt la peste 2000 m: din sector vestic și sud-vestic, în general cu viteze de 35-45 km/h cu intensificări 
temporare de 60-80 km/h.

Izoterma de 0 grade: în general la altitudini cuprinse între 2200 și 2500 m

meteorologi: Cristian Grecu
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