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Vreme în încălzire. 
Precipitaţii mixte, ploi la 
altitudini de sub 1800 m.

Risc însemnat de avalanşe 
în zonele înalte.

   La peste 1800 metri, a nins temporar în ultimele 24 ore, iar stratul de zăpadă a crescut, local cu 5-10 
cm. În partea superioară a stratului, se întâlnește un strat instabil de 20-30 cm, acumulat în ultima 
perioadă, așezat peste straturile mai vechi parțial stabilizate, spre bază vechile straturi fiind bine 
consolidate. În zonele înalte se întâlnesc plăci de vânt pe majoritatea versanților. Pe pantele mai înclinate, 
stratul de zăpadă depus recent poate aluneca peste cel vechi atât spontan, sub acțiunea temperaturilor 
ușor pozitive din cursul zilei și a insolației din prima parte a zilei, cât și în condiții de supraîncărcări, 
ducând la declanșarea de curgeri sau avalanșe de dimensiuni mici sau medii. 
    La altitudini mai mici de 1800 de metri, temperaturile în creștere și trecător ploile, vor continua să 
umezească şi să îngreuneze suplimentar actualul strat de zăpadă. Atât spontan cât și la supraîncărcări, se 
pot declanșa avalanșe de mici dimensiuni mici și izolat medii, mai ales  ales pe pantele unde sunt 
prezente acumulări mai importante sau în cazurile în care este angrenat întreg stratul. 

RISC 3 - ÎNSEMNATMUNȚII FĂGĂRAȘ  



MUNȚII BUCEGI

   La peste 1800 metri, în partea superioară a stratului, se întâlnește un strat instabil de 20-25 cm, 
acumulat în ultima perioadă, așezat peste straturile mai vechi bine consolidate. În ultimele 24 de ore stratul 
de zăpadă a crescut, local cu 5-10 cm de zăpadă proaspătă.  În zonele înalte se intâlnesc plăci de vânt pe 
majoritatea versanților. Pe pantele mai înclinate, stratul de zăpadă depus recent poate aluneca peste cel 
vechi atât spontan, sub acțiunea temperaturilor ușor pozitive de la orele amiezii și a insolației din prima 
parte a zilei, cât și în condiții de supraîncărcări, ducând la declanșarea de curgeri sau avalanșe de 
dimensiuni mici sau medii. 
    La altitudini mai mici de 1800 de metri, temperaturile în creștere și trecător ploile, vor continua să 
umezească şi să îngreuneze suplimentar actualul strat de zăpadă. Atât spontan cât și la supraîncărcări se 
pot declanșa avalanșe de mici dimensiuni mici și izolat medii, mai ales  ales pe pantele unde sunt prezente 
acumulări mai importante sau în cazurile în care este angrenat întreg stratul. 
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  RISC 3 - ÎNSEMNAT

 MUNȚII RODNEI

      La peste 1800 metri, a nins în ultimele 24 ore, iar stratul de zăpadă a crescut în medie cu 10 cm. Sunt 
așteptate ninsori la peste 2000 m, local consistente. În partea superioară a stratului, se întâlnește un strat 
instabil, acumulat în ultima perioadă, iar în profunzime straturile sunt consolidate. În apropierea crestelor se 
intâlnesc plăci de vânt pe majoritatea versanților. Pe pantele mai înclinate, stratul de zăpadă depus recent 
poate aluneca peste cel vechi atât spontan, sub acțiunea temperaturilor ușor pozitive din cursul zilei din 
zona 1800-2000 m, cât și în condiții de supraîncărcări, ducând la declanșarea de curgeri sau avalanșe de 
dimensiuni mici sau medii. 
    La altitudini mai mici de 1800 de metri, precipitaţiile predominant sub formă de ploaie și temperaturile în 
creștere, vor continua să umezească şi să îngreuneze suplimentar actualul strat de zăpadă. Atât spontan 
cât și la supraîncărcări se pot declanșa avalanșe de mici dimensiuni mici și izolat medii, mai ales  ales pe 
pantele unde sunt prezente acumulări mai importante sau în cazurile în care este angrenat întreg stratul. 

 RISC 3 - ÎNSEMNAT



MUNȚII PARÂNG-ȘUREANU

     La peste 1800 metri, în partea superioară a stratului, se întâlnește un strat instabil de până la 20-25 cm, 
acumulat în ultima perioadă, iar spre bază vechile straturi consolidate. În apropierea crestelor se întâlnesc 
plăci de vânt pe majoritatea versanților. Pe pantele mai înclinate, stratul de zăpadă depus recent poate 
aluneca peste cel vechi atât spontan, sub acțiunea temperaturilor ușor pozitive din cursul zilei și a insolației 
din prima parte a zilei, cât și în condiții de supraîncărcări, ducând la declanșarea de curgeri sau avalanșe 
de dimensiuni mici sau medii. 
    La altitudini mai mici de 1800 de metri, precipitaţiile predominant sub formă de ploaie și temperaturile în 
creștere, vor continua să umezească şi să îngreuneze suplimentar actualul strat de zăpadă. Atât spontan 
cât și la supraîncărcări se pot declanșa avalanșe de mici dimensiuni mici și izolat medii, mai ales  ales pe 
pantele unde sunt prezente acumulări mai importante sau în cazurile în care este angrenat întreg stratul. 
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  RISC 3 - ÎNSEMNAT

MUNȚII ȚARCU-GODEANU

    La peste 1800 metri, în partea superioară a stratului, se întâlnește un strat instabil de până la 15-20 cm, 
acumulat în ultima perioadă, iar spre bază vechile straturi consolidate. Pe pantele mai înclinate, stratul de 
zăpadă depus recent poate aluneca peste cel vechi atât spontan, sub acțiunea temperaturilor ușor pozitive 
din cursul zilei și a insolației din prima parte a zilei, cât și în condiții de supraîncărcări, ducând la declanșarea 
de curgeri sau avalanșe de dimensiuni mici sau medii în zonele cu acumulări mai mari. 
    La altitudini mai mici de 1800 de metri, precipitaţiile predominant sub formă de ploaie și temperaturile în 
creștere, vor continua să umezească şi să îngreuneze suplimentar actualul strat de zăpadă. Atât spontan cât 
și la supraîncărcări se pot declanșa avalanșe de mici dimensiuni mici și izolat medii, mai ales  ales pe 
pantele unde sunt prezente acumulări mai importante sau în cazurile în care este angrenat întreg stratul. 

  RISC 3 - ÎNSEMNAT



 MUNȚII  CĂLIMANI-BISTRIȚEI-CEAHLĂU  RISC 3 - ÎNSEMNAT

    La peste 1800 metri, a nins în ultimele 24 ore, iar stratul de zăpadă a crescut cu până la 5 cm. În partea 
superioară a stratului, se întâlnește un strat instabil, acumulat în ultima perioadă, iar în profunzime straturile 
consolidate. În apropierea crestelor se întâlnesc și plăci de vânt. Pe pantele mai înclinate, stratul de zăpadă 
depus recent poate aluneca peste cel vechi atât spontan, sub acțiunea temperaturilor ușor pozitive din 
cursul zilei, cât și în condiții de supraîncărcări, ducând la declanșarea de curgeri sau avalanșe de 
dimensiuni mici și izolat medii. 
    La altitudini mai mici de 1800 de metri, precipitaţiile predominant sub formă de ploaie și temperaturile în 
creștere, vor continua să umezească şi să îngreuneze suplimentar actualul strat de zăpadă. Atât spontan 
cât și la supraîncărcări se pot declanșa avalanșe de mici dimensiuni mici și izolat medii, mai ales  ales pe 
pantele unde sunt prezente acumulări mai importante sau în cazurile în care este angrenat întreg stratul. 
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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 
ploilor 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 relativ 
extinse s-au semnalat precipitații mixte ce au avut și caracter de aversă, predominant ninsori la peste 1500 metri. Pe 
arii restrânse cantitățile de precipitații au depășit 15 l/mp. Vântul a suflat slab şi moderat, cu intensificări temporare, 
asociate averselor. Local s-a semnalat ceață, asociată izolat și cu depuneri de chiciură pe creste. Stratul de zăpadă a 
crescut ușor în toate masivele la peste 1500 m, mai consistent în Carpații Meridionali și în nordul Orientalilor(cu până la 
10 cm) și a scăzut la altitudini joase.

Grosimea stratului de zăpadă în 21.04.2021, ora 15:
Carpaţii Meridionali: 298 cm la Bâlea-Lac, 189 cm la Vf. Omu, 150 cm Vf. Țarcu, 85 cm la Cuntu, 50 cm la Păltiniș, 53 
cm la Sinaia, 32 cm la Parâng.
Carpaţii Orientali: 169 cm la Lăcăuți, 148 cm la Vf. Călimani, 100 cm la Ceahlău-Toaca, 90 cm la Vf. Iezer, 39 cm la 
Penteleu și 22 cm la Bucin. 
Carpaţii Occidentali: 64 cm la Semenic, 18 cm la Vf. Vlădeasa, 4 cm la Stâna de Vale.

Prognoza vremii în intervalul 21.04.2021 ora 20 - 22.04.2021 ora 20

   Vremea va fi instabilă și se va încălzi ușor. Cerul va fi variabil noaptea și temporar noros în cursul după-amiezii și 
serii de mâine când, local se vor semnala precipitații mixte, îndeosebi în masivele din nordul și din vestul țării, trecător 
ninsori la peste 2000 metri și ploi la sub 1800 metri. Precipitațiile vor avea caracter de aversă, fiind însoțite izolat și de 
descărcări electrice, iar pe arii restrânse  cantităţile de precipitaţii vor depăși 10-15 l/mp în nordul Carpaților Orientali, în 
cei Occidentali și în vestul celor Meridionali. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări de 60-70 km/h pe creste. 
Temporar se va semnala ceață. 

Temperaturi prognozate în intervalul 21.04.2021 ora 20 - 22.04.2021 ora 20:

Peste 1800 m: temperaturi minime: -8 la -2 gr.C; temperaturi maxime: -3 la 4 gr.C 

Sub 1800 m: temperaturi minime: -4 la 2 gr.C; temperaturi maxime: 4 la 10 gr.C 

Vânt la peste 2000 m: din sector vestic și sud-vestic, cu intensificări temporare de 60-70 km/h.

Izoterma de 0 grade: în creștere de la  1600 metri la 1900-2000 metri

meteorolog: Udo Reckerth
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