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BULETIN NIVOMETEOROLOGIC 
emis pentru perioada 20 aprilie 2019 ora 21 – 22 aprilie 2019 ora 21  

 

PENTRU ALTITUDINI MAI MARI DE 1800 m 
 

 
 

Evoluția vremii în ultimele 24 de ore: 
Vremea s-a încălzit ușor față de ziua precedentă. Cerul a fost variabil, temporar noros și local s-au 

semnalat precipitații slabe mixte, ninsori la peste 1600 metri. Vântul a suflat slab și moderat, cu intensificări 
de 70-80 km/h pe crestele montane din Carpații Meridionali și Orientali, unde izolat a viscolit zăpada. Local s-
a semnalat ceață, asociată și cu depunere de chiciură pe crestele din Orientali și Meridionali. La peste 2000 
metri în vestul Carpaților Meridionali s-au semnalat mai multe curgeri de topire (la Țarcu). Stratul de zăpadă 
nu a variat mai mult de 2 cm decât la Țarcu, unde a scăzut cu 6 cm față de ziua precedentă. 
 

Grosimea stratului de zăpadă în 20.04.2019, ora 15: 
Carpații Meridionali: 190 cm Bâlea-Lac, 145 cm Vf. Omu, 72 cm Vf. Țarcu, petice la Păltiniș și Sinaia,.  
Carpații Orientali: 77 cm Vf. Lăcăuți, 56 cm Vf. Călimani, 39 cm Vf. Ceahlău-Toaca, 2 cm Iezer - Vf. Pietrosul 
Rodnei, petice la Bucin. 
Carpații Occidentali: 9 cm  Vf. Vlădeasa, petice la Vlădeasa 1400, Stâna de Vale și Semenic. 
 
 

Evoluţia vremii în intervalul 20.04.2019 ora 21 – 21.04.2019 ora 21:  
Vremea va continua să se încălzească ușor. Cerul va deveni temporar noros. Pe arii restrânse, mai 

ales în Carpații Orientali și Meridionali se vor semnala precipitații mixte slabe, predominant ninsori la peste 
2000 metri, iar la altitudini mai mici de 1600 metri vor predomina ploile. Vântul va sufla slab și moderat, cu 
intensificări temporare pe creste, unde izolat va atinge 70 km/h. Local se va semnala ceață asociată izolat pe 
creste și cu depunere de chiciură.  
Temperaturi prognozate: 
           Peste 1800 m: temperaturi minime: -9 la -4 gr.C; temperaturi maxime: -3 la 4 gr.C   
           Sub 1800 m: temperaturi minime: -4 la 1 gr.C; temperaturi maxime: 4 la 11 gr.C  

 
 
 

Evoluţia vremii în intervalul 21.04.2019 ora 21 – 22.04.2019 ora 21:  
Vremea se va răci față de ziua precedentă și va deveni în general închisă. Cerul se va acoperi 

devenind treptat mai mult noros și aria precipitațiilor se va extinde în toate masivele montane. Acestea vor fi 
mixte, moderate cantitativ, ninsori la peste 1800 metri, unde local se va depune strat proaspăt de zăpadă de 
pănă la 10-15 cm. Vântul va sufla slab și moderat în prima parte a intervalului, apoi va crește în intensitate, 
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cu rafale din sector predominant sud-estic ce vor atinge 80-90 km/h în zona înaltă unde va viscoli și spulbera 
zăpada. Local se va semnala ceață asociată și cu depuneri de chiciură pe creste.  
 
Temperaturi prognozate: 
           Peste 1800 m: temperaturi minime: -8 la -4 gr.C; temperaturi maxime: -6 la 0 gr.C   
           Sub 1800 m: temperaturi minime: -4 la 2 gr.C; temperaturi maxime: 0 la 7 gr.C  
 

Stabilitatea şi evoluţia stratului de zăpadă în: 
Masivul Făgăraș: risc moderat 
La suprafață, în următoarele 48 ore se vor mai depune până la 10 cm de zăpadă prospătă. Acesta va 

îngheța ușor datorită temperaturilor predominant negative. Stratul vechi este în cea mai mare 
parte compactat și stabilizat, cu izotermie (temperatura aproape continuă) în cea mai mare 
parte a acestuia. Pe pantele înclinate, unde mai sunt acumulări din zăpada veche, la 

supraîncărcări dar izolat și spontan se pot declanșa curgeri sau avalanșe de mici dimensiuni.  
Între 1600-1800 m izolat, odata cu orele amiezii, când temperaturile diurne sunt pozitive, la 

supraîncărcări mari sau chiar spontan, se pot declanșa curgeri sau avalanşe mici pe pantele înclinate cu 
zăpadă menținută din depozitele vechi.  

La altitudini de sub 1600 m stratul este discontinuu sau topit.     
  

Masivul Bucegi: risc moderat 
La suprafața actualului strat de zăpadă sunt formate cruste de gheață, fiind depuși în ultima 
săptămână 10-15 cm de zăpadă mai proaspătă, care se va acumula în continuare pe fondul 
ninsorilor estimate. Stratul vechi de zăpadă este în ansamblu compactat și stabilizat. Pe 
pantele înclinate, unde zăpada a rămas depozitată, la supraîncărcări se pot declanșa avalanșe 

de mici dimensiuni.  
Între 1600-1800 m izolat la supraîncărcări mari se pot declanșa avalanşe mici pe pantele înclinate 

unde mai este prezentă zăpadă veche. 
La altitudini mai mici de 1600 m stratul este discontinuu sau topit.  
  

Masivele Țarcu-Godeanu și Parâng-Șureanu la peste 1800 m: risc moderat 
La suprafața stratului de zăpadă, datorită temperaturilor excusiv negative sunt prezente 
numeroase cruste de gheață, peste care în decursul zilei de luni se vor depune câțiva cm de 
zăpadă proaspătă, instabilă. În interior, stratul de zăpadă este în ansamblu compactat și 

stabilizat, insă pe pantele înclinate, unde zăpada mai este acumulată din depozite vechi, la supraîncărcări 
dar izolat și spontan în cursul amiezelor se pot declanșa avalanșe de dimensiuni mici.  
 

 
Stabilitatea şi evoluţia stratului de zăpadă în Munții Vlădeasa – Muntele Mare: risc redus 

Stratul de zăpadă are dimensiuni reduse, iar precipitațiile mixte, predominant sub formă de 
ninsoare din următoarele 2 zile nu vor duce la creșterea semnificativă a acestuia. Declanșarea 
avalanșelor este posibilă la supraîncărcări mari doar cu totul izolat, pe pantele umbrite și înclinate 

unde s-au menținut acumulările vechi de zăpadă. La altitudini sub 1600 m stratul este discontinuu sau topit.   
 

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 suprafață, în cursul zilei de luni se vor mai depune până la 10 cm de zăpadă proaspătă 
peste stratul vechi, compactat și stabilizat în cea mai mare parte, cu numeroase cruste de 
gheață intercalate în interior. Pe pantele înclinate, unde zăpada mai este acumulată din 

depozite vechi, la supraîncărcări mari se pot declanșa avalanșe mici.  
Între 1600 -1800 m cu totul izolat, la supraîncărcări se pot declanșa curgeri sau avalanşe mici pe 

pantele înclinate cu zăpadă menținută din depozitele vechi.  
La altitudini mai mici de 1600 m stratul este discontinuu sau topit.    

 

meteorolog: Pașol Adrian 
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