
Buletin nivometeorologic pentru perioada:
28 martie 2022 ora 20 - 29 martie 2022 ora 20

     La peste 1800 m, mai ales pe pantele însorite, temperaturile diurne pozitive și insolația vor favoriza 
umezirea stratului de la suprafață, care prezintă rezistență și stabilitate reduse și este depus peste 
stratul vechi, compact și consolidat. În zonele adăpostite se mențin depozitele consistente de zăpadă. 
Pe fondul vremii calde și al insolației, 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 zăpada este umezită în mare parte, datorită temperaturilor pozitive 
și insolației. 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  

Vreme însorită.
 

Risc însemnat de avalanșe 
de topire



MUNȚII BUCEGI

        La peste 1800 m, zăpada va rămâne instabilă în primii 30-40 cm, cu rezistență și stabilitate 
scăzute, umezită în partea superioară mai ales la altitudini de 1800-2200 m și pe versanții mai însoriți. 
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 este umezit în partea superioară datorită temperaturilor 
pozitive și al insolației din ultimele zile, 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, zăpada este umezită la suprafață ca urmare a temperaturilor pozitive și a insolației. 
Atât spontan, pe fondul vremii mai calde, 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, se menține stratul instabil, cu rezistență scăzută din partea 
superioară a zăpezii, ce depășește pe alocuri 25-35 cm, plăcile de vânt în apropierea crestelor, 
îndeosebi pe versanții vestici și sudici, precum și depozitele mai însemnate de zăpadă pe văi. 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, zăpada este umezită. 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, partea superioară a stratului de zăpadă, ce prezintă rezistență și stabilitate 
reduse, se va umezi suplimentar, datorită temperaturilor diurne pozitive și al insolației. 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 partea superioară. 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

Zăpada este umezită în mare parte, mai consistent la altitudini mai joase. Pe unele văi sunt 
depozite mai mari 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 s-a încălzit ușor și a fost însorită. Cerul a fost variabil. Vântul a suflat slab și moderat, cu rafale 
ce au atins 60-70 km/h în zonele înalte, spulberând trecător zăpada.În Bucegi s-au semnalat mai multe 
avalanșe de topire de dimensiuni medii, din care unele de profunzime. Stratul de zăpadă a scăzut în toate 
masivele, cu 4-8 cm, cel mai mult cu 8 cm la Bâlea-Lac. S-au semnalat avalanșe de dimensiuni mici și medii,  
mai ales în masivul Bucegi (2000m-2250m altitudine), pe versanții sudici.

Grosimea stratului de zăpadă în 28.03.2022, ora 14:

Carpaţii Meridionali: 207 cm la Bâlea-Lac, 180 cm la Vf. Omu, 135 cm Vf. Țarcu, 59 cm la Cuntu, 56 cm la 
Păltiniș, 44 cm la Parâng, 29 cm la Sinaia, 24 cm la Predeal, 17 cm la Fundata.

Carpaţii Orientali: 132 cm la Lăcăuți, 95 cm la Vf. Călimani, 89 cm la Ceahlău-Toaca, 73 cm la Bucin, 43 cm 
la Vf. Iezer, 34 cm la Penteleu. 

Carpaţii Occidentali: 60 cm la Stâna de Vale, 52 cm la Semenic, 19 cm la Băișoara, 17 cm la Vf. Vlădeasa 
1800, 1 cm la Roșia Montană 

Prognoza vremii în intervalul 28.03.2022 ora 20 - 29.03.2022 ora 20

    Vremea va fi în general frumoasă. Cerul va fi variabil. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în 
zonele înalte din Carpații Orientali, ce vor atinge la rafală 50-60 km/h. 

Temperaturi prognozate în intervalul 28.03.2022 ora 20 - 29.03.2022 ora 20:

Peste 1800 m: temperaturi minime: -8 la -4 gr.C; temperaturi maxime: -1 la 5 gr.C;
Sub 1800 m: temperaturi minime: -8 la 0 gr.C; temperaturi maxime: 3 la 11 gr.C.

Vânt la peste 2000 m: din sector nord-vestic și vestic, cu viteze de 50-60 km/h 

Izoterma de 0 grade: în coborâre, de la 2400-2600 m la 2100-2300 m în majoritatea masivelor

meteorologi: Narcisa Milian, Cristina Blaga



Contact: E-mail: nivologie.sibiu@meteoromania.ro  ; Sibiu, Strada Someșului nr.49, tel. 0770714242
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