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Vreme rece. Ninsori 
moderate. 

Risc însemnat de avalanşe 
în zonele înalte.

      Vremea rece și temperaturile exclusiv negative, vor duce la creșterea ușoară a stabilității vechiului 
strat, umezit în perioada caldă precedentă, de la toate altitudinile. La peste 1800 metri s-au depus, local, 
10-15 cm de zăpadă proaspătă, la peste 2000 m fiind depuși deaspura crustelor vechiului strat, iar stratul 
va mai crește în următoarele 24 de ore. Pe pantele mai înclinate, stratul de zăpadă proaspătă poate 
aluneca peste straturile mai vechi, mai ales în condiții de supraîncărcare, ducând la declanșarea de 
avalanșe de dimensiuni mici  și izolat medii prin angrenarea unor straturi mai vechi, încă neconsolidate. 
    La altitudini mai mici de 1800 de metri temporar va mai ninge, dar zăpada va avea în general o priză 
relativ bună cu vechiul strat umezit, în proces de consolidare prin îngheț, ninsorile venind preponderent 
prin transformarea din ploi și lapovițe în precipitații solide. La supraîncărcări mari se pot declanșa 
avalanșe de dimensiuni mici, mai ales pe pantele cu acumulări mai importante, de la altitudini de peste 
1500 m. 

RISC 3 - ÎNSEMNATMUNȚII FĂGĂRAȘ  



MUNȚII BUCEGI

      Răcirea accentuată a vremii va duce la creșterea ușoară a stabilității vechiului strat, umezit în perioada 
caldă precedentă, de la toate altitudinile. La peste 1800 metri s-au depus, local, 10-15 cm de zăpadă 
proaspătă, la peste 2000 m fiind depuși deaspura crustelor vechiului strat, iar stratul de zăpadă proaspătă 
va mai crește în următoarele 24 de ore. Pe pantele mai înclinate, stratul de zăpadă proaspătă poate 
aluneca peste straturile mai vechi, mai ales în condiții de supraîncărcare, ducând la declanșarea de 
avalanșe de dimensiuni mici și medii, în cazuri izolate inclusiv prin angrenarea unor straturi mai vechi, încă 
instabile. 
    La altitudini mai mici de 1800 de metri va mai ninge local, dar zăpada care se va depune va avea, în 
general, o priză relativ bună cu vechiul strat umezit, în proces de consolidare prin îngheț, ninsorile venind 
preponderent prin transformarea din ploi și lapovițe în precipitații solide. La supraîncărcări mari se pot 
declanșa avalanșe de dimensiuni mici, mai ales pe pantele cu acumulări mai importante, de la altitudini de 
peste 1500 m.  
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  RISC 3 - ÎNSEMNAT

 MUNȚII RODNEI

    Vremea rece și temperaturile exclusiv negative, vor duce la creșterea ușoară a stabilității vechiului strat, 
umezit în perioada caldă precedentă, de la toate altitudinile. La peste 1800 metri s-au depus, local, 5-10 
cm de zăpadă proaspătă, iar stratul va mai crește în următoarele 24 de ore, local cu peste 10-15 cm. Pe 
pantele mai înclinate, stratul de zăpadă proaspătă poate aluneca peste straturile mai vechi, mai ales în 
condiții de supraîncărcare, ducând la declanșarea de avalanșe de dimensiuni mici și izolat medii prin 
angrenarea unor straturi mai vechi, parțial consolidate. 
    Va ninge și la altitudini mai mici de 1800 de metri, dar zăpada care se va depune va avea, în general, o 
priză relativ bună cu vechiul strat umed în proces de consolidare prin îngheț, ninsorile venind preponderent 
prin transformarea din ploi și lapovițe în precipitații solide. La supraîncărcări mari se pot declanșa avalanșe 
de dimensiuni mici și izolat medii pe pantele cu acumulări mai importante, de la altitudini de peste 1500 m. 

 RISC 3 - ÎNSEMNAT



MUNȚII PARÂNG-ȘUREANU

   Vremea rece și temperaturile exclusiv negative, vor duce la creșterea ușoară a stabilității vechiului strat, 
umezit în perioada caldă precedentă, de la toate altitudinile. La peste 1800 metri s-au depus, local, 10-15 
cm de zăpadă proaspătă, la peste 2000 m fiind depuși deaspura crustelor vechiului strat, iar stratul va mai 
crește ușor în următoarele 24 de ore. Pe pantele mai înclinate, stratul de zăpadă proaspătă poate aluneca 
peste straturile mai vechi, mai ales în condiții de supraîncărcare, ducând la declanșarea de avalanșe de 
dimensiuni mici și izolat medii prin angrenarea unor straturi mai vechi, încă neconsolidate. 
    La altitudini mai mici de 1800 de metri va mai ninge temporar, dar zăpada nouă are în general o priză 
relativ bună cu vechiul strat umed în proces de consolidare prin îngheț, peste care s-a depus preponderent 
prin transformarea din ploi și lapovițe în precipitații solide. La supraîncărcări mari se pot declanșa avalanșe 
de dimensiuni mici, mai ales pe pantele cu acumulări mai importante, de la altitudini de peste 1500 m. 
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  RISC 3 - ÎNSEMNAT

MUNȚII ȚARCU-GODEANU

     Răcirea accentuată a vremii va duce la creșterea ușoară a stabilității vechiului strat, umezit în perioada 
caldă precedentă, de la toate altitudinile. La peste 1800 metri s-au depus, local, 20-25 cm de zăpadă 
proaspătă, parțial peste crustele vechiului strat, iar stratul va mai crește ușor în următoarele 24 de ore. Pe 
pantele mai înclinate, stratul nou depus poate aluneca, mai ales în condiții de supraîncărcare, peste 
straturile vechi, ducând la declanșarea de avalanșe de dimensiuni mici și izolat medii prin angrenarea unor 
straturi mai vechi, încă neconsolidate. 
    La altitudini mai mici de 1800 de metri va mai ninge temporar, dar zăpada nouă, local consistentă la peste 
1500 m, are în general o priză relativ bună cu vechiul strat umezit, în proces de consolidare prin îngheț, 
peste care s-a depus preponderent prin transformarea din ploi și lapovițe în precipitații solide. La 
supraîncărcări mari se pot declanșa avalanșe de dimensiuni mici și cu totul izolat medii, mai ales pe pantele 
cu acumulări mai importante, de la altitudini de peste 1500 m. 

  RISC 3 - ÎNSEMNAT



 MUNȚII  CĂLIMANI-BISTRIȚEI-CEAHLĂU  RISC 3 - ÎNSEMNAT

      Vremea rece și temperaturile exclusiv negative, vor duce la creșterea ușoară a stabilității vechiului strat, 
umezit în perioada caldă precedentă, de la toate altitudinile. La peste 1800 metri s-au depus, local, 5-10 cm 
de zăpadă proaspătă, iar stratul va mai crește în următoarele 24 de ore, local cu peste 10-15 cm. Pe 
pantele mai înclinate, stratul de zăpadă proaspătă poate aluneca peste zăpada veche, mai ales în condiții 
de supraîncărcare, ducând la declanșarea de avalanșe de dimensiuni mici  și izolat medii prin angrenarea 
unor straturi mai vechi, incomplet consolidate. 
    Va ninge și la altitudini mai mici de 1800 de metri, dar zăpada care se va depune va avea, în general, o 
priză relativ bună cu vechiul strat umed în proces de consolidare prin îngheț, ninsorile venind preponderent 
prin transformarea lentă din ploi și lapovițe în precipitații solide. La supraîncărcări mari se pot declanșa 
avalanșe de dimensiuni mici, mai ales pe pantele cu acumulări mai importante, de la altitudini de peste 1500 
m. 
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 MUNȚII  VLĂDEASA - MUNTELE MARE  RISC 1 - REDUS

Vechiul stratul de zăpadă, umezit, s-a consolidat odată cu scăderea accentuată a temperaturilor, iar 
în partea superioară s-au depus, local, 10-15 cm de zăpadă proaspătă. Ninsorile vor continua, iar stratul va 
mai crește ușor. Vântul intens de pe creste va creea depozite mai importante pe anumite văi cu expoziție 
estică și sudică. Izolat, pe văile cu depozite mai consistente de zăpadă, la supraîncărcări mari, se pot 
produce avalanșe de dimensiuni mici. 
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Evoluția vremii din ultimele 24 de ore

Vremea s-a răcit. Cerul a fost noros. Pe arii extinse s-au semnalat precipitații mixte, ploi la altitudini joase, 
lapovițe și ninsori în zonele înalte, iar la altitudini mai joase în cursul zilei de azi în Carpații Occidentali și în vestul 
Carpaților Meridionali au predominat ninsorile. Cantitățile de apă au depășit local 10 l/mp și pe arii restrânse 15-20 
l/mp în Carpații Occidentali și în vestul Carpaților Meridionali. Vântul a suflat în general moderat, cu intensificări de 
50-60 km/h pe creste, viscolind trecător zăpada. Local s-a semnalat ceață, asociată și cu depuneri de chiciură pe 
creste. Stratul de zăpadă a scăzut la altitudinile joase și medii, unde s-au semnalat și ploi sau lapovițe și a crescut în 
zonele înalte, în special din Meridionali, cu până la 15 cm la Țarcu. 

Grosimea stratului de zăpadă în 14.04.2021, ora 15:
Carpaţii Meridionali: 278 cm la Bâlea-Lac, 167 cm la Vf. Omu, 137 cm Vf. Țarcu, 78 cm la Cuntu, 48 cm la Sinaia, 
37 cm la Parâng, 34 cm la Păltiniș, 2 cm la Predeal.
Carpaţii Orientali: 161 cm la Lăcăuți, 141 cm la Vf. Călimani, 95 cm la Ceahlău-Toaca, 72 cm la Vf. Iezer, 33 cm la 
Penteleu și 24 cm la Bucin. 
Carpaţii Occidentali: 57 cm la Semenic, 17 cm la Vf. Vlădeasa.

Prognoza vremii în intervalul 14.03.2021 ora 20 - 15.04.2021 ora 20

  Vremea va fi închisă și rece. Cerul va fi noros și temporar va ninge în toate masivele. Precipitațiile mai depăși local 
10 l/mp și pe arii restrânse 15 l/mp în Carpații Orientali. Se va depune strat proaspăt de zăpadă, local de peste 10-15 
cm. Vântul va sufla în general moderat, cu intensificări temporare de 50-60 km/h în majoritatea masivelor și de 60-80 
km/h în zonele înalte, viscolind ninsoarea și spulberând zăpada. Se va semnala ceață, asociată și cu depuneri de 
chiciură pe creste. 

Temperaturi prognozate în intervalul 14.04.2021 ora 20 - 15.04.2021 ora 20:

Peste 1800 m: temperaturi minime: -12 la -7 gr.C; temperaturi maxime: -10 la -5 gr.C 

Sub 1800 m: temperaturi maxime: -9 la -3 gr.C; temperaturi maxime: -5 la 0 gr.C 

Vânt la peste 2000 m: din sector predominant nord-vestic, cu intensificări temporare de 70-80 km/h.

Izoterma de 0 grade: - 600..800 m în Carpații Occidentali și în vestul Meridionalilor

- în scădere de la 1300..1500 metri la 900..1000 m în Carpații Orientali și în estul Meridionalilor

meteorolog: Udo Reckerth



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