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Vreme instabilă.

Risc moderat de avalanșe
 în zonele înalte din Meridionali

     La peste 1800 metri stratul este consistent pentru această perioadă a anului. Zăpada este umezită în 
profunzime, iar ploile local consistente și temperaturile diurne pozitive vor umezi suplimentar stratul și vor 
favoriza în continuare topirea accelerată a zăpezii. Se menține riscul declanșării unor avalanșe spontane 
pe pantele înclinate, unde mai sunt depozite consistente de zăpadă veche. Se pot declanșa avalanșe de 
dimensiuni mici și izolat medii în zone cu acumulări mai importante, riscul fiind amplificat la supraîncărcări. 
În cazuri extrem de izolate avalanșe pornite la peste 1800 m pot coborî și la altitudini mai joase. 
   La altitudini mai mici de 1800 de metri stratul de zăpadă s-a topit accelerat.  

RISC 2- MODERATMUNȚII FĂGĂRAȘ  



MUNȚII BUCEGI

      
    La peste 1800 metri, stratul are pe alocuri dimensiuni importante, îndeosebi pe versanții nordici și în 
apropierea crestelor unde se mai întâlnesc și cornișe. Ploile, local consistente, care se vor înregistra și 
temperaturile diurne pozitive vor umezi suplimentar stratul și vor continua procesul de topire. Pe anumite 
văi, unde mai sunt depozite consistente de zăpadă umedă, se mai pot declanșa avalanșe de dimensiuni 
mici și izolat medii, riscul fiind crescut la supraîncărcări. În cazuri extrem de izolate, avalanșe pornite la 
peste 1800 m pot coborî și la altitudini mai joase.
     La altitudini mai mici de 1800 de metri  stratul de zăpadă s-a topit accelerat. 
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  RISC 2 - MODERAT

 MUNȚII RODNEI

    
     La peste 1800 metri, zăpada este umezită în profunzime. Ploile local consistente care se vor înregistra 
vor topi treptat stratul rămas și mențin riscul declanșării unor avalanșe spontane avalanșe de dimensiuni 
mici, pe pantele înclinate unde mai sunt depozite consistente de zăpadă veche. La supraîncărcări ale 
stratului, riscul este amplificat. 
    La altitudini mai mici de 1800 de metri, stratul de zăpadă s-a topit accelerat. 

 RISC 1 - REDUS



MUNȚII PARÂNG-ȘUREANU

      La peste 1800 metri, stratul este parțial topit pe pantele însorite și stabilizat în mare parte în zonele mai 
putin expuse soarelui, unde procesul de topire a fost mai lent. Pe fondul vremii instabile și local a ploilor 
consistente, pe anumite anumite văi umbrite, unde mai sunt depozite consistente de zăpadă, se mai pot 
declanșa cu totul izolat avalanșe de dimensiuni mici, sub acțiunea unor supraîncărcări mari. 
     La altitudini mai mici de 1800 de metri stratul de zăpadă s-a topit.  

Buletin nivometeorologic pentru perioada 
14 mai 2021 ora 20 - 17 mai 2021 ora 20

  RISC 1 - REDUS

MUNȚII ȚARCU-GODEANU

      La peste 1800 metri, pe creste, se întâlnesc câțiva cm de zăpadă proaspătă. Stratul este parțial topit pe 
pantele însorite și stabilizat în mare parte în zonele mai putin expuse soarelui, unde procesul de topire a fost 
mai lent. Pe fondul vremii instabile și local a ploilor consistente, pe anumite anumite văi umbrite, unde mai 
sunt depozite consistente de zăpadă, se mai pot declanșa cu totul izolat avalanșe de dimensiuni mici, sub 
acțiunea unor supraîncărcări mari. 
     La altitudini mai mici de 1800 de metri stratul de zăpadă s-a topit. 

  RISC 1 - REDUS



 MUNȚII  CĂLIMANI-BISTRIȚEI-CEAHLĂU  RISC 1 - REDUS

   Stratul mai are dimensiuni importante doar în zona înaltă a masivului Călimani, în masivele Ceahlău și 
Bistriței fiind topit în mare parte. Pe anumite anumite văi, în masivul Călimani, unde mai sunt depozite 
consistente de zăpadă, sub acțiunea ploilor local consistente și a temperaturilor pozitive, se mai pot 
declanșa avalanșe de dimensiuni mici. Riscul este amplificat la supraîncărcări. 
   La altitudini mai mici de 1800 de metri stratul de zăpadă s-a topit accelerat.  
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Evoluția vremii din ultimele 24 ore

      Vremea a fost instabilă și apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul a prezentat înnorări în majoritatea 
masivelor și temporar s-au semnalat averse de ploaie ce au avut și carater torențial, însoțite de descărcări electrice și 
intensificări de scurtă durată ale vântului. Cantitățile de apă au depășit pe arii restrânse 20-25 l/mp îndeosebi în nordul 
Carpaților Orientali, în cei Occidentali și în vestul celor Meridionali. Pe creste, trecător, precipitațiile au fost și sub formă 
de lapoviță și ninsoare. Vântul a suflat slab la moderat, cu intensificări temporare ce au atins 50-60 km/h pe creste. În 
ultimele 48 de ore stratul de zăpadă s-a topit accelerat în toate masivele, exceptând unele creste unde temporar a 
nins(+4 cm la Vf.Țarcu).   

Grosimea stratului de zăpadă în 14.05.2021, ora 15:
Carpaţii Meridionali: 151 cm la Bâlea-Lac, 98 cm la Vf. Omu, 15 cm Vf. Țarcu 
Carpaţii Orientali: 40 cm la Vf. Călimani, 12 cm la Ceahlău-Toaca, 6 cm la Vf. Iezer 
Carpaţii Occidentali: --

Prognoza vremii în intervalul 14.05.2021 ora 20 - 17.05.2021 ora 20
   Vremea va fi instabilă. Cerul va prezenta înnorări în majoritatea masivelor și temporar se vor semnala averse de 
ploaie ce vor avea și carater torențial, însoțite de descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și vor fi 
condiții de grindină sau măzăriche. Cantitățile de apă vor depăși pe arii restrânse 20-25 l/mp și izolat 30-35 l/mp. Pe 
creste, trecător, precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță. Vântul va sufla slab la moderat, cu intensificări temporare 
asociate averselor și de 60-70 km/h pe creste, din sector vestic în cursul acestei nopți și din sector sudic și sud-vestic 
în restul intervalului. Trecător se va semnala ceață.  

Temperaturi prognozate în intervalul 14.05.2021 ora 20 - 17.05.2021 ora 20:

Peste 1800 m: temperaturi minime: -2 la 5 gr.C; temperaturi maxime: 0 la 8 gr.C 

Sub 1800 m: temperaturi minime: 2 la 8 gr.C; temperaturi maxime: 6 la 13 gr.C 

(cele mai ridicate valori se vor înregistra în ultima zi)

Vânt la peste 2000 m:  din sector vestic în cursul acestei nopți și din sector sudic și sud-vestic în restul intervalului cu 
intensificări temporare de 60-70 km/h. 

Izoterma de 0 grade:  2300 - 2700 m

meteorolog: Udo Reckerth 
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