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Precipitaţii mixte, ninsori pe 
creste.

Risc însemnat de avalanşe 
în zonele înalte.

   La peste 1800 metri în ultimele 24 ore a nins pe arii extinse și local cantitățile de precipitații au cumulat 
15 l/mp, izolat stratul de zăpadă nou depus fiind de 15-20 cm. Acesta este instabil, așezat peste straturile 
mai vechi parțial stabilizate, spre bază vechile straturi fiind bine consolidate. În zonele înalte s-au menținut 
și format noi plăci de vânt. Precipitaţiile moderate cantitativ vor crește stratul, îngreunându-l suplimentar 
cu zăpadă umedă. Pe pantele mai înclinate, stratul de zăpadă depus recent poate aluneca destul de ușor 
peste cel vechi, în condiții de orice supraîncărcări, ducând astfel la declanșarea de curgeri sau avalanșe 
mici sau medii.
    La altitudini mai mici de 1800 de metri, precipitaţiile mixte și temperaturile diurne pozitive vor continua 
să umezească şi să îngreuneze suplimentar actualul strat de zăpadă. Deși stratul de zăpadă nu este 
foarte însemnat, la orice supraîncărcări se pot declanșa avalanșe de mici dimensiuni din stratul de zăpadă 
cumulat recent, mai ales  ales pe pantele unde mai sunt prezente acumulări mai importante. 

RISC 3 - ÎNSEMNATMUNȚII FĂGĂRAȘ  



MUNȚII BUCEGI

   La peste 1800 metri în ultima săptămână stratul de zăpadă acumulat depășește local 20 cm, fiind puţin 
stabilizat. Spre creste s-au format noi plăci de vânt. Pe fondul ninsorilor așteptate în continuare, stratul va 
mai crește, îngreunând stratul recent depus, care la orice supraîncărcări se poate rupe generând astfel 
avalanșe de dimensiuni mici.
   La altitudini mai mici de 1800 de metri, stratul de zăpadă depus recent este redus, fiind în general 
umezit. Pe fondul temperaturilor diurne pozitive şi a precipitaţiilor mixte, mai ales la supraîncărcări, se pot 
declanșa avalanșe de dimensiuni relativ mici, în special pe pantele cu acumulări mai importante de 
zăpadă. 
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  RISC 3 - ÎNSEMNAT

 MUNȚII RODNEI

     Stratul de zăpadă nou depus de 10-15 cm din ultimele zile este redus, iar precipitațiile mixte estimate în 
continuare vor fi în general slabe cantitativ. În interiul ultimului strat de zăpadă recentă sunt intercalate  
plăci de vânt. La supraîncărcări, pe pantele suficient de înclinate, acest ultim strat de zăpadă recentă poate 
aluneca peste cele vechi şi stabilizate, ducând astfel la declanșarea de avalanșe de mici dimensiuni.
     La altitudini mai mici de 1800 de metri, zăpada recent depusă are dimensiuni reduse, având coeziune 
destul de bună cu vechiul strat mai stabil. Pe fondul temperaturilor diurne pozitive se va  umezi în 
continuare. Pe pantele înclinate, cu acumulări mai vechi de zăpadă, la supraîncărcări se pot declanșa 
avalanșe de dimensiuni mici.

 RISC 2 - MODERAT



MUNȚII PARÂNG-ȘUREANU

     La peste 1800 metri ninsorile slabe din ultimele zile au menținut stratul de zăpadă. Stratul recent de la 
suprafață are dimensiuni mici iar spre creste se întâlnesc și plăci de vânt. Pe pantele înclinate şi 
adăpostite, unde mai sunt depozite vechi şi mai însemnate de zăpadă, la supraîncărcări chiar și mici, 
stratul recent de zăpadă poate aluneca peste cel vechi, ducând astfel la declanșarea de avalanșe mici.
    La altitudini sub 1800 de metri, stratul de zăpadă este puternic umezit în partea superioară. Pe fondul 
precipitaţiilor mixte şi a temperaturilor diurne pozitive se pot semnala curgeri de suprafață, iar la 
supraîncărcări se pot declanșa avalanșe mici, în special pe pantele unde mai sunt acumulări vechi de 
zăpadă. 
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  RISC 3 - ÎNSEMNAT

MUNȚII ȚARCU-GODEANU

    La peste 1800 metri, ninsorile cumulate în ultimele zile au depus 15-20 cm de zăpadă nestabilizată,  
având în interior și plăci de vânt formate recent. În condiții de supraîncărcari oricât de mici, pe pantele 
suficient de înclinate, plăcile de vânt se pot fisura, stratul de la suprafață poate aluneca peste straturile mai  
vechi şi stabile, ducând astfel la declanșarea de avalanșe de dimensiuni în general mici. 
     La altitudini mai mici de 1800 de metri, stratul este umezit în partea superioară, iar pe fondul 
temperaturilor diurne pozitive și a precipitațiile mixte va continua să se mențină umezit, formând noaptea 
cruste subțiri de gheață la suprafață. Se pot semnala unele curgeri de suprafață, iar pe pantele suficient de 
înclinate, cu depozite mai vechi, mai ales la supraîncărcări se pot declanșa avalanșe de dimensiuni în 
general mici. 

  RISC 3 - ÎNSEMNAT



 MUNȚII  CĂLIMANI-BISTRIȚEI-CEAHLĂU  RISC 3 - ÎNSEMNAT

    La peste 1800 metri, ninsorile cumulate în ultimele zile au menținut grosimea totală a stratului, care  pe 
alocuri are 10-15 cm de zăpadă depusă recent. Mai ales pe versanții estici s-au format plăci noi de vânt. În 
condiții de supraîncărcări, pe pantele mai înclinate și cu acumulări mai vechi, stratul  recent de zăpadă de la 
suprafață poate aluneca peste straturile vechi, ducând la declanșarea de avalanșe de mici dimensiuni.
    La altitudini mai mici de 1800 de metri, pe pantele înclinate, stratul de zăpadă recentă poate aluneca 
peste cel vechi, îndeosebi la supraîncărcări mari, putând duce astfel la declanșarea de avalanșe de 
dimensiuni mici. 
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 MUNȚII  VLĂDEASA - MUNTELE MARE  RISC 1 - REDUS

     Stratul de zăpadă este umezit în cea mai mare parte și are dimensiuni în general reduse. Pe fondul 
precipitațiilor mixte și a temperaturilor diurne pozitive, izolat se pot produce unele curgeri de suprafață, iar 
pe pantele unde mai sunt prezente depozite mai vechi de zăpadă la supraîncărcări mari se pot produce 
avalanșe de dimensiuni mici. 
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Evoluția vremii din ultimele 24 ore

Vremea s-a menținut mai mai rece decât normalul termic al perioadei. Cerul a fost temporar noros. Pe arii extinse în 
Carpații Meridionali și local în rest s-au semnalat precipitații mixte ce au avut și caracter de aversă, predominant ninsori 
la peste 1500 metri. Pe arii restrânse în partea centrală a Carpaților Meridionali cantitățile de precipitații au atins 20 
l/mp. Stratul de zăpadă s-a menținut sau a crescut ușor, exceptând partea centrală a Carpaților Meridionali unde a 
crescut cu până la 20 cm. Vântul a suflat slab şi moderat, cu intensificări izolate de 40-50 km/h pe creste, unde 
temporar a spulberat zăpada. Local s-a semnalat ceață, asociată și cu depunere de chiciură pe creste. La Bâlea Lac 
s-au semnalat curgeri superficiale de zăpadă umedă pe versanți estici și sudici, la altitudini de peste 2250 metri.

Grosimea stratului de zăpadă în 20.04.2021, ora 15:
Carpaţii Meridionali: 288 cm la Bâlea-Lac, 184 cm la Vf. Omu, 149 cm Vf. Țarcu, 82 cm la Cuntu, 59 cm la Păltiniș, 53 
cm la Sinaia, 37 cm la Parâng.
Carpaţii Orientali: 168 cm la Lăcăuți, 144 cm la Vf. Călimani, 101 cm la Ceahlău-Toaca, 80 cm la Vf. Iezer, 41 cm la 
Penteleu și 25 cm la Bucin. 
Carpaţii Occidentali: 65 cm la Semenic, 17 cm la Vf. Vlădeasa, 2 cm la Stâna de Vale.

Prognoza vremii în intervalul 20.04.2021 ora 20 - 21.04.2021 ora 20

Vremea va fi ușor mai rece decât normalul termic al perioadei. Cerul va fi temporar noros. Mai ales ziua, pe arii relativ 
extinse în Carpații Meridionali și local în rest se vor semnala precipitații predominant sub formă de ninsoare, iar în 
cursul zilei vor fi mixte sub 1800 metri. Precipitațiile vor avea și caracter de aversă iar pe arii restrânse în Carpații 
Meridionali  cantităţile de precipitaţii vor depăși 10-15 l/mp. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări izolate de 
până la 50-60 km/h pe creste, unde temporar și izolat va viscoli sau spulbera zăpada. Temporar se va semnala ceață, 
asociată izolat şi cu depunere de chiciură. 

Temperaturi prognozate în intervalul 20.04.2021 ora 20 - 21.04.2021 ora 20:

Peste 1800 m: temperaturi minime: -8 la -3 gr.C; temperaturi maxime: -4 la 3 gr.C 

Sub 1800 m: temperaturi maxime: -3 la 0 gr.C; temperaturi maxime: 3 la 8 gr.C 

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

Izoterma de 0 grade: în creștere ușoară, de la  1400-1600 metri la 1600-1800 metri

meteorolog: Pașol Adrian
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