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BULETIN NIVOMETEOROLOGIC 
emis pentru perioada 16 aprilie 2019 ora 21 – 17 aprilie 2019 ora 21  

 

PENTRU ALTITUDINI MAI MARI DE 1800 m 

 
Evoluția vremii în ultimele 24 de ore: 

Vremea a fost în general frumoasă. Cerul a fost variabil și izolat a nins slab în vestul Carpaților 
Meridionali. Vântul a suflat slab și moderat din sector nord-vestic, cu intensificări temporare de 60-70 km/h în 
zona înaltă, izolat spulberând zăpada pe crestele din Bucegi. Izolat s-a semnalat ceață. S-au semnalat 
curgeri de topire. Stratul de zăpadă s-a menținut sau a continuat să scadă cu până la 5 cm în toate masivele.  
 

Grosimea stratului de zăpadă în 16.04.2019, ora 15: 
Carpații Meridionali: 190 cm Bâlea-Lac, 140 cm Vf. Omu, 80 cm Vf. Țarcu, petice la Păltiniș, Sinaia.  
Carpații Orientali: 67 cm Vf. Lăcăuți, 58 cm Vf. Călimani, 29 cm Vf. Ceahlău-Toaca, 2 cm Iezer - Vf. Pietrosul 
Rodnei. 
Carpații Occidentali: 14 cm  Vf. Vlădeasa, petice la Stâna de Vale, Semenic. 
 
 

Evoluţia vremii în intervalul 16.04.2019 ora 21 – 17.04.2019 ora 21:  
Vremea se va răci față de ziua precedentă și va deveni în general închisă. Cerul se va acoperi treptat 

și mai ales în Carpații Orientali și Meridionali se vor semnala precipitații predominant sub formă de lapoviță și 
ninsoare, dar izolat și trecător și sub formă de ploaie în cursul zilei de mâine la altitudini sub 1400 metri. 
Izolat în Carpații Orientali cantitățile de precipitații pot atinge 10 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu 
intensificări temporare de 60-70 km/h în zonele înalte din sector nordic și nord-estic, izolat viscolind și 
spulberând ninsoarea. 

 

 Temperaturi prognozate: 
           Peste 1800 m: temperaturi minime: -10 la -6 gr.C; temperaturi maxime: -7 la -2 gr.C   
           Sub 1800 m: temperaturi minime: -6 la -2 gr.C; temperaturi maxime: -2 la 5 gr.C  
 

 
Stabilitatea şi evoluţia stratului de zăpadă în: 
Masivul Făgăraș: risc moderat 

Pe fondul temperaturilor negative și a cerului senin înregistrat în ultima noapte, la suprafața 
zăpezii sunt formate cruste noi de gheață, peste care mâine se vor depune câțiva cm de zăpadă 
proaspătă. În profunzime stratul se menține compactat și stabilizat. Pe pantele înclinate și 
umbrite unde zăpada mai este acumulată, la supraîncărcări se pot declanșa curgeri de 
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suprafață care în cazuri izolat pot antrena o parte mai mare din strat.  
Între 1600-1800 m, izolat, sub acțiunea unor supraîncărcări mari sau spontan, se pot declanșa 

avalanşe pe pantele înclinate cu zăpada menținută din vechile depozite. La altitudini sub 1600 m stratul este 
discontinuu sau topit.     

 
  

Masivul Bucegi: risc moderat 
La peste 1800 m se vor depune în cursul zilei de mâine câțiva cm de zăpadă proaspătă, dar în profunzime 

stratul va rămâne compactat și stabilizat. Pe pantele înclinate unde mai sunt depozite de 
zăpadă, la supraîncărcări mari dar izolat și spontan, se pot declanșa curgeri de suprafață sau 
avalanșe de dimensiuni mici care pot antrena o parte mai mare din strat.  

Între 1600-1800 m, doar izolat sub acțiunea unor supraîncărcări mari (provenite și din precipitațiile 
mixte estimate) se  pot declanșa avalanşe pe pantele mai înclinate unde s-au menținut depozitele vechi de 
zăpadă.  

  
 

Masivele Țarcu-Godeanu și Parâng-Șureanu la peste 1800 m: risc moderat 
La peste 1800 m, temperaturile vor fi negative, iar ninsorile estimate nu vor îngreuna cu mult 
actualul strat compactat și stabilizat în profunzime. Pe pantele înclinate unde mai sunt acumulări 
vechi de zăpadă, la supraîncărcări mari se pot declanșa curgeri de suprafață sau avalanșe de 
mici dimensiuni.  

 

Stabilitatea şi evoluţia stratului de zăpadă în Munții Vlădeasa – Muntele Mare: risc redus 
Stratul de zăpadă are dimensiuni reduse, iar precipitațiile mixte estimate pentru următorul 
interval fiind în general slabe nu vor duce la depunerea unui strat nou de zăpadă. Declanșarea 
avalanșelor este posibilă doar cu totul izolat, pe pantele înclinate și văile umbrite unde s-au 

menținut acumulările vechi de zăpadă.   
 
Grupa Nordică a Carpaților Orientali (zona M. Rodnei) și Grupa Centrală a Carpaților Orientali (zona 
Munților Călimani–Bistriței-Ceahlău) la peste 1800 m: risc moderat 

La altitudini de peste 1800 m, precipitațiile mixte moderate cantitativ vor crește stratul actual de 
zăpadă cu până la 10 cm. În profunzime stratul se menține compactat și stabilizat. Pe pantele 
înclinate, umbrite, unde zăpada mai este acumulată din depozitele vechi, la supraîncărcări dar 
izolat și spontan, se pot declanșa curgeri de suprafață sau avalanșe de mici dimensiuni care în 

cazuri izolat pot angrena o parte mai mare din strat. 
 
La altitudini mai mici de 1600 m stratul este discontinuu sau topit.    

 
 

meteorolog: Pașol Adrian  
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