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Vreme caldă. Ploi locale.

Risc însemnat de avalanşe 
în zonele înalte.

      Vremea caldă și insolația vor determina umezirea și topirea stratului de zăpadă, îndeosebi la altitudini 
joase. La peste 1800 m, stratul este umezit în partea superioară, iar sub influența temperaturilor ușor 
pozitive și trecător a precipitațiilor lichide din cursul serii, stratul instabil din partea superioară alcătuit din 
zăpada acumulată în ultimele episoade de ninsoare, strat ce poate avea 20-30 cm, poate aluneca peste 
straturile subiacente mai compacte în mod spontan, ducând la declanșarea de avalanșe de dimensiuni 
medii pe pantele mai înclinate. Riscul este amplificat la orice supraîncărcări. 
    La altitudini mai mici de 1800 de metri, vremea caldă și trecător ploile, vor determina umezirea 
consistentă și topirea stratului de zăpadă. Pe pantele mai înclinate, atât la supraîncărcări cât și spontan, 
stratul de zăpadă poate aluneca peste straturile mai dure de la bază,  ducând la declanșare avalanșelor 
de dimensiuni mici și izolat medii pe văile cu depozite mai mari de la altitudini de peste 1500 m. 

.

RISC 3 - ÎNSEMNATMUNȚII FĂGĂRAȘ  



MUNȚII BUCEGI

     Vremea caldă și insolația vor determina umezirea și topirea stratului de zăpadă, îndeosebi la altitudini 
joase. La peste 1800 m, stratul este umezit în partea superioară, iar sub influența temperaturilor ușor 
pozitive din cursul zilei, stratul instabil din partea superioară alcătuit din zăpada acumulată în ultimele 
episoade de ninsoare, strat ce poate avea local 20-30 cm, poate aluneca peste straturile subiacente mai 
compacte în mod spontan, ducând la declanșarea de avalanșe de dimensiuni medii pe pantele mai 
înclinate. Riscul este amplificat la orice supraîncărcare. 
   La altitudini mai mici de 1800 de metri, vremea caldă va determina umezirea consistentă și topirea 
stratului de zăpadă. Pe pantele mai înclinate, atât la supraîncărcări cât și spontan, stratul de zăpadă poate 
aluneca peste straturile mai dure de la bază, ducând la declanșare avalanșelor de dimensiuni mici și izolat 
medii pe văile cu depozite mai mari de la altitudini de peste 1500 m. 
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  RISC 3 - ÎNSEMNAT

 MUNȚII RODNEI

    Vremea caldă și temporar ploile, vor determina umezirea și topirea stratului de zăpadă, îndeosebi la 
altitudini joase. La peste 1800 m, stratul este umezit în partea superioară, iar sub influența temperaturilor 
ușor pozitive și temporar a precipitațiilor lichide din cursul după amiezii și serii, stratul instabil din partea 
superioară alcătuit din zăpada acumulată în ultimele episoade de ninsoare, strat ce poate avea 25-35 cm, 
poate aluneca peste straturile subiacente mai dure în mod spontan, ducând la declanșarea de avalanșe de 
dimensiuni medii pe pantele mai înclinate. Riscul este amplificat la orice supraîncărcări. 
    La altitudini mai mici de 1800 de metri, vremea caldă și temporar ploile, vor determina umezirea 
consistentă și topirea stratului de zăpadă. Pe pantele mai înclinate, atât la supraîncărcări cât și spontan, 
stratul de zăpadă poate aluneca peste straturile mai dure de la bază,  ducând la declanșare avalanșelor de 
dimensiuni mici și izolat medii pe pantele cu depozite mai mari de la altitudini de peste 1500 m. 

 RISC 3 - ÎNSEMNAT



MUNȚII PARÂNG-ȘUREANU

   Vremea caldă, insolația din prima parte a zilei și temporar ploile de după orele amiezii, vor determina 
umezirea și topirea stratului de zăpadă, îndeosebi la altitudini joase. La peste 1800 m, stratul este umezit în 
partea superioară, iar sub influența temperaturilor ușor pozitive și a precipitațiilor lichide din cursul serii, 
stratul instabil din partea superioară alcătuit din zăpada acumulată în ultimele episoade de ninsoare 
recentă, strat ce poate avea 20-30 cm, poate aluneca peste straturile subiacente mai compacte în mod 
spontan, ducând la declanșarea de avalanșe de dimensiuni medii pe pantele mai înclinate. Riscul este 
amplificat la orice supraîncărcări. 
    La altitudini mai mici de 1800 de metri, vremea caldă și trecător ploile, vor determina umezirea 
consistentă și topirea stratului de zăpadă. Pe pantele mai înclinate, atât la supraîncărcări cât și spontan, 
stratul de zăpadă poate aluneca peste straturile mai dure de la bază,  ducând la declanșare avalanșelor de 
dimensiuni mici și izolat medii pe văile cu depozite mai mari de la altitudini de peste 1500 m. 
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  RISC 3 - ÎNSEMNAT

MUNȚII ȚARCU-GODEANU

     Vremea caldă și ploile vor determina umezirea și topirea stratului de zăpadă. La peste 1800 m, stratul 
este umezit în partea superioară, iar sub influența temperaturilor ușor pozitive și a precipitațiilor mixte din 
cursul serii, stratul instabil din partea superioară alcătuit din zăpada acumulată în ultimele episoade de 
ninsoare recentă, strat ce poate avea 20-30 cm, poate aluneca peste straturile subiacente mai compacte în 
mod spontan, ducând la declanșarea de avalanșe de dimensiuni medii pe pantele mai înclinate. Riscul este 
amplificat la orice supraîncărcări. 
    La altitudini mai mici de 1800 de metri, vremea caldă și ploile, vor determina umezirea consistentă și 
îngreunarea stratului de zăpadă. Pe pantele mai înclinate, atât la supraîncărcări cât și spontan, stratul 
instabil de zăpadă, ce poate depăși 20-25 cm, poate aluneca peste straturile mai dure de la bază,  ducând la 
declanșare avalanșelor de dimensiuni mici și izolat medii pe văile cu depozite mai mari de la altitudini de 
peste 1500 m. 

  RISC 3 - ÎNSEMNAT



 MUNȚII  CĂLIMANI-BISTRIȚEI-CEAHLĂU  RISC 3 - ÎNSEMNAT

      Vremea caldă și insolația vor determina umezirea și topirea stratului de zăpadă, îndeosebi la altitudini 
joase. La peste 1800 m, stratul este umezit în partea superioară, iar sub influența temperaturilor ușor 
pozitive și trecător a precipitațiilor lichide din cursul serii, stratul instabil din partea superioară alcătuit din 
zăpada acumulată în ultimele episoade de ninsoare, strat ce poate avea 20-30 cm, poate aluneca peste 
straturile subiacente mai compacte în mod spontan, ducând la declanșarea de avalanșe de dimensiuni 
medii pe pantele mai înclinate. Riscul este amplificat la orice supraîncărcări. 
    La altitudini mai mici de 1800 de metri, vremea caldă, insolația și trecător ploile din cursul serii, vor 
determina umezirea consistentă și topirea stratului de zăpadă. Pe pantele mai înclinate, atât la 
supraîncărcări cât și spontan, stratul de zăpadă poate aluneca peste straturile mai dure de la bază,  ducând 
la declanșare avalanșelor de dimensiuni mici și izolat medii pe văile cu depozite mai mari de la altitudini de 
peste 1500 m. 
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 MUNȚII  VLĂDEASA - MUNTELE MARE  RISC 1 - REDUS

Stratul de zăpadă este redus, topindu-se accelerat în ultimele zile, iar pe văile adăpostite 
acumulările sunt mai mari. Pe fondul temperaturilor ridicate și al ploilor ce se vor înregistra, stratul se va 
umezi și topi în continuare, iar pe văile cu depozite mai consistente se mai pot produce curgeri și avalanșe 
de dimensiuni mici. Riscul va fi amplificat la supraîncărcări. 
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Evoluția vremii din ultimele 24 de ore

Vremea a fost frumoasă și caldă. Cerul a fost variabil, mai mult senin în cursul nopții. Vântul a suflat în general 
moderat, cu intensificări temporare de 50-70 km/h în zonele înalte. În ultimele 48 de ore, stratul de zăpadă a scăzut în 
întreaga zona montană, în medie cu  5-15 cm, iar în Meridionali cu până la 20 cm la altitudini medii și joase. În  zonele 
de creastă din Meridionali scăderea a fost mai redusă. 

Grosimea stratului de zăpadă în 12.04.2021, ora 15:
Carpaţii Meridionali: 276 cm la Bâlea-Lac, 162 cm la Vf. Omu, 127 cm Vf. Țarcu, 86 cm la Cuntu, 50 cm la Sinaia, 
33 cm la Parâng, 34 cm la Păltiniș, 13 cm la Predeal și 3 cm la Fundata.
Carpaţii Orientali: 172 cm la Lăcăuți, 142 cm la Vf. Călimani, 105 cm la Ceahlău-Toaca, 85 cm la Vf. Iezer, 40 cm la 
Penteleu și 33 cm la Bucin. 
Carpaţii Occidentali: 65 cm la Semenic, 2 cm la Stâna de Vale, 16 cm la Vf. Vlădeasa, petice la Băișoara.

Prognoza vremii în intervalul 12.03.2021 ora 20 - 13.04.2021 ora 20

  Vremea va fi caldă pentru această perioadă. Cerul va fi variabil în cursul nopții și se va acoperi mâine, treptat, în 
întreaga arie montană, începând cu masivele vestice. În cursul zilei de mâine, local în vestul Carpaților Meridionali și 
în cei Occidentali, și pe arii mai restrânse spre seară și în restul masivelor, se vor semnala averse de ploaie însoțite 
izolat și de descărcări electrice. În vestul Carpaților Meridionali și în cei Occidentali cantitățile de apă pot depăși pe arii 
restrânse 15-20 l/mp. Aria precipitațiilor se va extinde în cursul serii de mâine. Vântul va sufla slab și moderat, cu 
unele intensificări temporare asociate averselor. 

Temperaturi prognozate în intervalul 12.04.2021 ora 20 - 13.04.2021 ora 20:

Peste 1800 m: temperaturi minime: -3 la 3 gr.C; temperaturi maxime: 1 la 8 gr.C 

(cu cele mai ridicate valori în masivele vestice)

Sub 1800 m: temperaturi maxime: 1 la 7 gr.C; temperaturi maxime: 5 la 14 gr.C 

(cu cele mai ridicate valori în grupele centrale și sudice ale Carpaților Orientali și în Munții Bucegi, pe fondul cerului 
variabil din cursul zilei de mâine)

Vânt la peste 2000 m: din sector predominant sudic, cu intensificări temporare de 40-50 km/h.

Izoterma de 0 grade:  2200-2500 metri, în scădere mâine seară la 2000 de metri în masivele vestice.  

meteorolog: Udo Reckerth
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