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Încălzire accentuată
 a vremii

Risc mare de avalanşe în
 zonele înalte din Carpații 
Meridionali și Orientali.

      Vremea se va încălzi accentuat, ceea ce va duce la umezirea și îngreunarea stratului de zăpadă, 
crescând riscul declanșării unor avalanșe spontane, îndeosebi la orele prânzului pe versanții însoriți. 
Temperaturile maxime diurne vor deveni pozitive chiar și la altitudini de peste 1800-2000 de metri, iar sub 
acțiunea temperaturii și parțial a insolației, stratul de zăpadă depus recent în special pe versanții nordici, 
poate aluneca împreună cu straturile subiacente mai instabile, ducând la declanșarea de avalanșe de 
dimensiuni medii și chiar mari pe pantele mai înclinate.

La altitudini mai mici de 1800 de metri, încălzirea vremii va determina umezirea și îngreunarea 
stratului de zăpadă. În special pe versanții nordici, stratul de zăpadă recentă fiind mai însemnat, poate 
aluneca peste stratul vechi, pe pantele mai înclinate, atât la supraîncărcări cât și spontan, ducând la 
declanșare avalanșelor de dimensiuni medii și izolat mari.

.

RISC 4 - MAREMUNȚII FĂGĂRAȘ  



MUNȚII BUCEGI

      Încălzirea accentuată a vremii va duce la umezirea și îngreunarea stratului de zăpadă, crescând riscul 
declanșării unor avalanșe spontane, îndeosebi la orele prânzului pe versanții însoriți. Temperaturile 
maxime diurne vor deveni pozitive chiar și la altitudini de peste 1800-2000 de metri, iar sub acțiunea 
temperaturii și parțial a insolației, stratul de zăpadă depus recent în special pe versanții nordici, poate 
aluneca împreună cu straturile subiacente mai instabile, ducând la declanșarea de avalanșe de dimensiuni 
medii  și chiar mari pe pantele mai înclinate.

La altitudini mai mici de 1800 de metri, încălzirea vremii va determina umezirea și îngreunarea 
stratului de zăpadă. În special pe versanții nordici, stratul de zăpadă recentă fiind mai însemnat poate 
aluneca peste stratul vechi, pe pantele mai înclinate, atât la supraîncărcări cât și spontan, ducând la 
declanșare avalanșelor de dimensiuni medii și izolat mari.
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  RISC 4 - MARE

 MUNȚII RODNEI

Încălzirea vremii va duce la un risc însemnat de avalanșe. Stratul de zăpada se va umezi și 
îngreuna, crescând riscul de apariție a unor avalanșe spontane, îndeosebi la orele prânzului pe versanții 
însoriți. Temperaturile maxime diurne vor deveni exclusiv pozitive, iar sub acțiunea temperaturii și parțial a 
insolației, stratul de zăpadă recentă poate aluneca pe pantele suficient de înclinate, împreună cu straturile 
subiacente mai instabile depuse în ultimele zilei.

La altitudini mai mici de 1800 de metri, temperaturile ridicate vor determina umezirea accentuată a 
stratului de zăpadă. În special pe versanții nordici, stratul de zăpadă recentă fiind mai însemnat, poate 
aluneca peste stratul vechi, pe pantele mai înclinate, atât la supraîncărcări cât și spontan, ducând la 
declanșare avalanșelor de dimensiuni medii și izolat mari.

 RISC 3 - ÎNSEMNAT



MUNȚII PARÂNG-ȘUREANU

Încălzirea vremii va crește riscul de avalanșe. Stratul de zăpada se va umezi și îngreuna, crescând 
riscul de apariție a unor avalanșe spontane, îndeosebi la orele prânzului pe versanții însoriți. Temperaturile 
maxime diurne vor deveni exclusiv pozitive, iar sub acțiunea temperaturii și parțial a insolației, stratul de 
zăpadă recentă poate aluneca pe pantele suficient de înclinate, împreună cu straturile subiacente mai 
instabile depuse în ultimele zilei.

La altitudini de sub 1800 m stratul de zăpadă recentă depășește local 15 cm. Pe fondul 
temperaturilor ridicate și a insolației, pe pantele înclinate zăpada acumulată în ultimele zile poate aluneca 
peste straturile mai vechi și mai dure, ducând astfel la declanșarea de avalanșe de dimensiuni mici și izolat 
medii în zonele cu depozite mai însemnate, riscul fiind amplificat la supraîncărcări. 
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  RISC 4 - MARE

MUNȚII ȚARCU-GODEANU

    Încălzirea vremii va duce la un risc însemnat de avalanșe. Stratul de zăpada se va umezi și îngreuna, 
crescând riscul declanșării unor avalanșe spontane, îndeosebi la orele prânzului pe versanții însoriți. 
Temperaturile maxime diurne vor deveni exclusiv pozitive, iar sub acțiunea temperaturii și parțial a insolației, 
stratul de zăpadă recentă poate aluneca pe pantele suficient de înclinate, împreună cu straturile subiacente 
mai instabile depuse în ultimele zilei.
   La altitudini mai mici de 1800 m, zăpada cumulată în ultimele zile este depusă peste crustele vechiului 
strat, mai stabil. Pe pantele înclinate, pe fondul temperaturilor ridicate și a insolației, zăpada depusă în 
ultimele zile poate aluneca peste straturile mai vechi și mai dure, ducând astfel la declanșarea de avalanșe 
de dimensiuni mici și izolat medii în zonele cu depozite mai însemnate, riscul fiind amplificat la 
supraîncărcări. 

  RISC 3 - ÎNSEMNAT



 MUNȚII  CĂLIMANI-BISTRIȚEI-CEAHLĂU  RISC 4 - MARE

Încălzirea vremii va crește riscul de producere a avalanșelor. Stratul de zăpada se va umezi și 
îngreuna, crescând riscul declanșărilor spontane de avalanșe, îndeosebi la orele prânzului pe versanții 
însoriți. Temperaturile maxime diurne vor deveni exclusiv pozitive, iar sub acțiunea temperaturii și parțial a 
insolației, stratul de zăpadă recentă poate aluneca pe pantele suficient de înclinate, împreună cu straturile 
subiacente mai instabile depuse în ultimele zilei.

La altitudini mai mici de 1800 m, stratul instabil de zăpadă recentă depășește pe alocuri 20 cm, în 
special pe văile cu acumulări mai importante. Pe fondul temperaturilor ridicate și a insolației, pe pantele 
înclinate stratul de la suprafață poate aluneca peste straturile mai vechi și stabile, ducând astfel la 
declanșarea de avalanșe de dimensiuni mici și izolat medii în zonele cu depozite mai însemnate, riscul fiind 
amplificat la supraîncărcări. 
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 MUNȚII  VLĂDEASA - MUNTELE MARE  RISC 2 - MODERAT

La suprafață se întâlnește un strat de zăpadă recentă relativ redus, iar pe văile adăpostite 
acumulările sunt mai mari. Pe fondul temperaturilor ridicate din cursul zilei și a insolației, stratul se va 
umezii accentuat astfel că pe pantele înclinate se pot produce curgeri și avalanșe de dimensiuni mici. Pe 
văile și pantele înclinate, cu acumulări mai mari, riscul va fi amplificat la supraîncărcări. 
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Evoluția vremii din ultimele 24 de ore

Vremea a fost în general frumoasă și s-a încălzit. Cerul a fost variabil, mai mult senin în cursul nopții. Vântul a 
suflat în general moderat, cu intensificări temporare de 40-60 km/h și izolat pe creste de până la 90 km/h, spulberând 
zăpada. Izolat s-a semnalat ceață. Stratul de zăpadă a scăzut în întreaga zona montană, cu până în 9 cm în zona 
înaltă din Făgăraș. 

Grosimea stratului de zăpadă în 10.04.2021, ora 15:
Carpaţii Meridionali: 294 cm la Bâlea-Lac, 164 cm la Vf. Omu, 134 cm Vf. Țarcu, 106 cm la Cuntu, 63 cm la Sinaia, 
45 cm la Parâng, 46 cm la Păltiniș, 18 cm la Predeal și 9 cm la Fundata.
Carpaţii Orientali: 181 cm la Lăcăuți, 151 cm la Vf. Călimani, 118 cm la Ceahlău-Toaca, 93 cm la Vf. Iezer, 54 cm la 
Penteleu și 40 cm la Bucin. 
Carpaţii Occidentali: 73 cm la Semenic, 20 cm la Stâna de Vale, 20 cm la Vf. Vlădeasa, 6 cm la Băișoara.

Prognoza vremii în intervalul 10.03.2021 ora 20 - 12.04.2021 ora 20

  Vremea va fi frumoasă și va continua să se încălzească. Cerul va fi variabil, temporar senin. Vântul va sufla slab și 
moderat, cu unele intensificări temporare pe creste. 

Temperaturi prognozate în intervalul 10.04.2021 ora 20 - 11.04.2021 ora 20:

Peste 1800 m: temperaturi minime: -9 la -5 gr.C; temperaturi maxime: -2 la 3 gr.C 

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

Temperaturi prognozate în intervalul 11.04.2021 ora 20 - 12.04.2021 ora 20:

Peste 1800 m: temperaturi minime: -6 la -2 gr.C; temperaturi maxime: 2 la 6 gr.C 

Sub 1800 m: temperaturi minime: -2 la 2 gr.C; temperaturi maxime: 6 la 14 gr.C 

Vânt la peste 2000 m: din direcții diferite, cu intensificări temporare de până la 45-55 km/h.

Izoterma de 0 grade: în creștere de la 1500-1700 la 2400-2500 de metri.  

meteorolog: Cristian Grecu
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