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Vreme în răcire. Precipitații 
local însemnate, 

predominant ninsori. 

Risc însemnat de avalanşe 
în zonele înalte.

      Vremea se va răci și se vor semnala precipitații mixte la început, apoi predominant ninsori și se va 
depune strat proaspăt de zăpadă la peste 1800 metri. Actualul strat este puțin stabilizat în primii 50-70 cm, 
dar în profunzime este stabil. Zăpada nou depusă va fi umedă și grea (depusă la temperaturi ușor 
negative), acționând astfel ca o suprasarcină. În aceste condiții, primii 20-40 cm de zăpadă din partea 
superioară se pot desprinde și aluneca inclusiv spontan ducând astfel la declanșarea de avalanșe pe 
pantele mai înclinate. Riscul este amplificat la orice supraîncărcări. 
    La altitudini mai mici de 1800 de metri, precipitațiile vor fi mixte. Zăpada umedă din partea superioară a 
actualului strat poate aluneca pe pantele mai înclinate, atât la supraîncărcări dar și spontan,  ducând la 
declanșare avalanșelor de dimensiuni mici pe văile cu depozite mai mari de la altitudini de peste 1500 m. 

RISC 3 - ÎNSEMNATMUNȚII FĂGĂRAȘ  



MUNȚII BUCEGI

     Odată cu răcirea vremii și a precipitațiilor predominant sub formă de  ninsoare de la peste 1800 metri, 
se va depune strat proaspăt de zăpadă peste actualul strat, umezit la suprafață.  Primii 30-50 cm din 
partea superioară a stratului pot aluneca mai ales la orice supraîncărcări, riscul fiind mai crescut pe văile 
cu depozite mai vechi de zăpadă, ducând astfel la declanșarea de avalanșe de dimensiuni mici sau medii 
pe pantele mai înclinate. 
   La altitudini mai mici de 1800 de metri, precipitațiile mixte, predominant sub formă de ninsoare umedă  
vor îngreuna actualul strat deja umezit în partea sa superioară. Pe pantele mai înclinate, atât la 
supraîncărcări dar izolat și spontan, partea superioară a actualului strat poate aluneca peste cele 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

    Pe fondul precipitațiilor mixte, care treptat vor deveni predominant ninsori, stratul de zăpadă deja umezit 
va fi îngreunat suplimentar. La peste 1800 m, stratul umed de la suprafață poate aluneca peste straturile 
mai vechi și stabile, declanșându-se astfel avalanșe de dimensiuni mici pe pantele mai înclinate. Riscul 
este amplificat la orice supraîncărcări suplimentare. 
    La altitudini mai mici de 1800 de metri se vor semnala precipitații mixte, îngreunând actualul strat deja 
puternic umezit din partea superioară. Pe pantele mai înclinate, atât la supraîncărcări dar izolat și spontan, 
stratul de zăpadă poate aluneca peste straturile mai dure de la bază,  ducând la declanșare avalanșelor de 
dimensiuni mici pe pantele cu depozite mai mari de la altitudini de peste 1500 m. 

 RISC 3 - ÎNSEMNAT



MUNȚII PARÂNG-ȘUREANU

   Precipitațiile predominant sub formă de ninsoare, local însemnate cantitativ de peste 15-20 l/mp vor 
depune strat proaspăt de zăpadă umedă și grea. La peste 1800 m, în partea superioară actualul strat este 
umezit în partea superioară, iar sub influența precipitațiilor estimate acesta se va îngreuna suplimentar, 
putând duce inclusiv spontan la declanșarea de avalanșe de dimensiuni mici sau medii pe pantele mai 
înclinate. Riscul este amplificat la orice supraîncărcări. 
    La altitudini mai mici de 1800 de metri, precipitațiile local însemnate vor fi mixte, îngreunând suplimentar 
actualul strat deja umezit în partea superioară. Pe pantele mai înclinate, mai ales atât la orice 
supraîncărcări, 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 în răcire și precipitațiile local însemnate de peste 15-20 l/mp, predominant sub formă de ninsoare 
vor crește actualul strat de zăpadă care este umezit la suprafață. Acesta poate aluneca peste straturile 
subiacente mai compacte inclusiv în mod spontan, ducând la declanșarea de avalanșe de dimensiuni mici 
sau medii pe pantele mai înclinate. Riscul este amplificat la orice supraîncărcări suplimentare. 
    La altitudini mai mici de 1800 de metri, precipitațiile mixte local însemnate cantitativ vor duce la 
îngreunarea și umezirea suplimentară a stratului. Pe pantele mai înclinate, atât la supraîncărcări dar izolat și 
spontan, stratul instabil de zăpadă de până la 25 cm poate aluneca peste straturile vechi și 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

      Precipitațiile mixte vor umezi și îngreuna suplimentar actualul strat de zăpadă, îndeosebi la altitudini mai 
joase. La peste 1800 m, stratul instabil de 20-30 cm din partea superioară, poate aluneca peste straturile 
subiacente mai compacte, ducând astfel la declanșarea de avalanșe de dimensiuni mici pe pantele mai 
înclinate. Riscul este amplificat la orice supraîncărcări. 
    La altitudini mai mici de 1800 de metri, precipitațiile estimate vor fi mixte, temporar ploaie și lapoviță. 
Actualul strat se va umezi puternic și îngreuna suplimentar. Pe pantele mai înclinate, mai ales atât la 
supraîncărcări oricât de mici stratul de zăpadă de deasupra 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

Actualul strat de zăpadă este redus, peste care se vor semnala precipitații mixte, predominant 
ninsori la peste 1500 metri. Acest strat se va umezi în continuare, iar pe văile cu depozite mai consistente 
se 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 în general frumoasă și caldă. Cerul a fost variabil în cursul zilei de ieri, apoi s-a acoperit treptat 
din cursul nopții începând din Carpații Occidentali și vestul Carpaților Meridionali unde astăzi local s-au semnalat 
precipitații slabe, mixte la peste 1800 metri și predominant ploi în rest. Vântul a suflat slab și moderat. Stratul de 
zăpadă a scăzut în întreaga zona montană, în medie cu până la 10 cm, mai ales la altitudini sub 1600 metri în vestul 
Carpaților Meridionali. La peste 2250 metri în masivul Făgăraș s-au semnalat curgeri superficiale de zăpadă de pe 
versanți cu diferite expoziții. 

Grosimea stratului de zăpadă în 13.04.2021, ora 15:
Carpaţii Meridionali: 270 cm la Bâlea-Lac, 160 cm la Vf. Omu, 122 cm Vf. Țarcu, 72 cm la Cuntu, 48 cm la Sinaia, 
29 cm la Parâng, 30 cm la Păltiniș, 7 cm la Predeal.
Carpaţii Orientali: 165 cm la Lăcăuți, 138 cm la Vf. Călimani, 99 cm la Ceahlău-Toaca, 80 cm la Vf. Iezer, 32 cm la 
Penteleu și 26 cm la Bucin. 
Carpaţii Occidentali: 57 cm la Semenic, 14 cm la Vf. Vlădeasa.

Prognoza vremii în intervalul 13.03.2021 ora 20 - 14.04.2021 ora 20

  Vremea va fi închisă și va intra într-un proces de răcire. Cerul va fi acoperit și se vor semnala precipitații în toate 
masivele, ce vor avea și caracter de aversă, local însemnate cantitativ de peste 20 l/mp și pe arii restrânse 30 l/mp, cu 
precădere în Carpații Meridionali și Occidentali. Vor predomina treptat ninsorile, iar în Carpații Orientali precipitațiile 
vor fi mixte. Se va depune strat proaspăt de zăpadă, cu precădere în Carpații Meridionali și Occidentali, local de peste 
10-15 cm. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare de până la 50-60 km/h, izolat viscolind zăpada pe 
crestele din Carpații Meridionali.

Temperaturi prognozate în intervalul 13.04.2021 ora 20 - 14.04.2021 ora 20:

Peste 1800 m: temperaturi minime: -6 la 0 gr.C; temperaturi maxime: -5 la -1 gr.C 

Sub 1800 m: temperaturi maxime: -1 la 2 gr.C; temperaturi maxime: -1 la 4 gr.C 

(cu cele mai ridicate valori în grupele centrale ale Carpaților Orientali)

Vânt la peste 2000 m: din sector predominant sud-estic, cu intensificări temporare de 50-60 km/h.

Izoterma de 0 grade: - în scădere, de la 2000-2200 metri astăzi la 800 - 1100 metri mâine seară (în Carpații 
Occidentali și vestul Meridionalilor) 

- în scădere, de la 2300-2500 metri astăzi la 1300 - 1500 metri mâine seară (în Carpații 
Orientali și estul Meridionalilor)

meteorolog: Pașol Adrian
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