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     La peste 1800 m, în partea superioară se găsește un strat umezit și instabil de zăpadă, iar în 
interior cruste de gheață și straturi vechi, mai dure. În zonele adăpostite se găsesc depozite mai 
însemnate de zăpadă. Temperaturile predominant pozitive și în special precipitațiile însemnate 
cantitativ, predominant lichide, vor umezi suplimentar stratul, iar apa rezultată se va infiltra în interior 
spre straturile dure, facilitând alunecarea stratului umed superior. Spontan, există un risc însemnat (3) 
al dislocării stratului instabil superior, iar în anumite cazuri și al unor straturi din profunzime, în cazuri 
izolate chiar până la fund. Se vor produce curgeri superficiale și avalanșe de dimensiuni medii, izolat 
mari. Avalanșe de zăpadă umedă pornite de la altitudini mari pot coborî sub 1800 m. În cursul nopții, 
temperaturile vor fi ușor negative în apropierea crestelor, iar trecător se vor semnala lapovițe și ninsori. 
     La altitudini de 1600-1800 m, stratul este umezit în totalitate și este prezent în special spre altitudini 
apropiate de 1800 m, în zonele umbrite. Pe fondul temperaturilor pozitive, al ploilor și parțial al 
insolației, zăpada se va umezi suplimentar și iși va continua procesul de topire. Spontan, la altitudini 
apropiate de 1800 m, se pot declanșa curgeri și avalanșe de topire de dimensiuni mici, producerea 
acestora fiind amplificată la supraîncărcări și pe pantele mai înclinate - risc redus (1). 

RISC 3 - ÎNSEMNATMUNȚII FĂGĂRAȘ  

 

Precipitații însemnate 
cantitativ.  

Risc însemnat de avalanșe  la 
peste 1800 m în Făgăraș, 

Bucegi și în Carpații Orientali.



MUNȚII BUCEGI

La altitudini mai mari de 1800 m, zăpada este umezită în partea superioară, iar temperaturile 
predominant pozitive și în special precipitațiile însemnate cantitativ, predominant lichide, vor umezi 
suplimentar stratul instabil din partea de sus. Apa rezultată din topire se va infiltra în interior, până unde sunt 
prezente straturi mai dure și cruste de gheață, facilitând alunecarea stratului instabil și umed, superior. Pe văi 
și în locurile adăpostite sunt depozite mai însemnate de zăpadă. Spontan, există un risc însemnat (3) al 
declanșării unor curgeri sau avalanșe de dimensiuni medii și chiar mari, care pot fi și de fund în cazuri 
izolate, risc amplificat la supraîncărcări și la orele prânzului. În cursul nopții, temperaturile vor fi ușor negative 
în apropierea crestelor, și temporar se vor semnala lapovițe sau ninsori.  Avalanșe de zăpadă umedă pornite 
de la altitudini mai mari, pot coborî sub 1800 m. 

La altitudini de 1600-1800 m, se mai întâlnește strat de zăpadă doar în zonele umbrite, pe anumite 
pante sau pe firul unor văi. Zăpada își va continua procesul de umezire și de topire. În special la 
supraîncărcări mari, se pot declanșa curgeri și avalanșe de dimensiuni mici, în special pe pantele mai 
înclinate cu depozite de la altitudini apropiate de 1800 m - risc redus (1). 
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  RISC 4 - MARE

 MUNȚII RODNEI

La altitudini de peste 1800 m, în partea superioară întâlnim un strat instabil și umezit în profunzime ca 
urmare a ploilor însemnate cantitativ înregistrate în ultimele zile, așezat deasupra straturilor vechi mai dure, 
peste care poate aluneca cu ușurință. Pe văi și în locurile adăpostite se întâlnesc depozite mai însemnate de 
zăpadă. În mod spontan, pe fondul precipitațiilor predominant lichide și a temperaturilor predominant 
pozitive, se pot declanșa curgeri si avalanșe de dimensiuni medii și izolat mari, care pot fi și de fund, 
îndeosebi în zonele cu depozite mai importante de pe văi și pe pantele mai înclinate, riscul fiind amplificat la 
supraîncărcări și însemnat (3).  

La altitudini de 1600-1800 m, stratul de zăpadă are dimensiuni reduse și este puternic umezit. Pe 
fondul temperaturilor pozitive și al ploilor însemnate cantitativ, zăpada va continua să se umezească și să se 
topească. Se pot declanșa avalanșe de zăpadă umedă de dimensiuni în general mici, în special pe pantele 
mai înclinate și pe văile cu depozite. Riscul declanșării avalanșelor va fi redus (1). 

   RISC 3 - ÎNSEMNAT

  RISC 3 - ÎNSEMNAT



MUNȚII PARÂNG-ȘUREANU

  La altitudini de peste 1800 m, în partea superioară se întâlnește un strat de zăpadă umedă,  
depus peste zăpada mai veche, peste care poate aluneca în anumite condiții. Pe văi sau în locurile 
adăpostite se întâlnesc depozite mai însemnate de zăpadă. Spontan, pe fondul temperaturilor 
predominant pozitive și al precipitațiilor însemnate cantitativ, predominant lichide, există un risc local al 
dislocării stratului instabil superior, iar în cazuri izolate și al unor straturi din profunzime. Riscul va fi 
amplificat la supraîncărcări ale stratului, care pot angrena zăpada umedă și instabilă, îndeosebi din 
zonele cu depozite mai însemnate, ducând la curgeri superficiale și la declanșarea de avalanşe de 
dimensiuni mici sau medii - risc moderat (2).  În zona crestelor se vor semnala temporar lapovițe și 
ninsori. 

 Sub 1800 m, zăpada este topită în mare parte și se mai întâlnește pe anumite văi și pante 
umbrite, de la altitudini apropiate de 1800 m. Zăpada iși va continua procesul de topire pe fondul 
temperaturilor pozitive, al ploilor și parțial al insolației. 
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  RISC 2 - MODERAT

MUNȚII ȚARCU-GODEANU

La altitudini de peste 1800 m, în partea superioară se întâlnește un strat de zăpadă umedă,  iar în 
interior straturi mai dure, peste care zăpada umedă poate aluneca, pe anumite pante. Pe văi sau în 
locurile adăpostite se întâlnesc depozite mai însemnate de zăpadă. Spontan, pe fondul temperaturilor 
predominant pozitive și al precipitațiilor predominant lichide, există un risc local al dislocării stratului 
instabil superior, iar în cazuri izolate și al unor straturi din profunzime. Riscul va fi amplificat la 
supraîncărcări ale stratului, care pot angrena zăpada umedă și instabilă, îndeosebi din zonele cu 
depozite mai însemnate, ducând la curgeri superficiale și la declanșarea de avalanşe de dimensiuni mici 
sau medii - risc moderat (2).  În zona crestelor se vor semnala temporar lapovițe și ninsori. 

 Sub 1800 m, zăpada este topită în mare parte și se mai întâlnește pe anumite văi și pante 
umbrite, de la altitudini apropiate de 1800 m. Zăpada va continua să se topească pe fondul 
temperaturilor pozitive, al ploilor și parțial al insolației. 

  RISC 2 - MODERAT



 MUNȚII  CĂLIMANI-BISTRIȚEI-CEAHLĂU   RISC 3 - ÎNSEMNAT

La altitudini de peste 1800 m, în partea superioară întâlnim un strat instabil de zăpadă umedă, 
depus peste straturile vechi și dure, peste care stratul superior poate aluneca. Pe văi și în locurile 
adăpostite se întâlnesc depozite de zăpadă. Îndeosebi la supraîncărcări ale stratului, dar și spontan, pe 
fondul temperaturilor predominant pozitive și al precipitațiilor însemnate cantitativ, predominant lichide, i, 
în zonele cu strat mai consistent, cu depozite mai importante, pe pantele mai înclinate și pe văi, se pot 
declanșa curgeri sau avalanșe de dimensiuni mici și medii, care în cazuri izolate pot fi de fund. Riscul 
este însemnat (3).  În apropierea crestelor se vor semnala lapovițe și ninsori. 

La altitudini de 1600-1800 m, stratul de zăpadă are dimensiuni extrem de reduse și este umezit. 
Zăpada va continua să se topească, pe fondul temperaturilor pozitive și al ploilor. Se mai pot declanșa 
avalanșe de topire de dimensiuni mici, în special pe pantele mai înclinate, unde mai sunt depozite și pe 
firul văilor. Riscul declanșării avalanșelor va fi redus (1).  
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 MUNȚII  VLĂDEASA - MUNTELE MARE  

Stratul de zăpadă s-a topit în mare parte și mai este prezent pe unele văi și pante umbrite. 
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Evoluția vremii din ultimele 24 de ore 

Vremea a fost instabilă și relativ caldă. Cerul a fost temporar noros. Pe arii restrânse în cursul nopții și 
al dimineții și pe arii extinse astăzi, începând cu orele amiezii, s-au semnalat averse de ploaie moderate în 
toate masivele, ce au avut mai ales caracter de aversă, trecător lapovițe pe crestele din vestul Carpaților 
Meridionali. Cantitățile de precipitații au depășit local 10-15 l/mp. Vântul a suflat slab și moderat, cu 
intensificări temporare de 40-50 km/h pe creste. Trecător s-a semnalat ceață. Stratul de zăpadă este topit în 
mare parte în Carpații Occidentali și a scăzut în restul masivelor, cu 2-8 cm în zona înaltă din Carpații 
Orientali și Meridionali. Sub 1800 m, stratul de zăpadă mai este prezent în zonele umbrite, până înspre 1600 
m, în special în nordul Carpaților Orientali. 

Grosimea stratului de zăpadă în 27.04.2022, ora 15:

Carpaţii Meridionali: 185 cm la Vf. Omu, 183 cm la Bâlea-Lac, 101 cm Vf. Țarcu 

Carpaţii Orientali: 102 cm la Vf. Călimani, 47 cm la Lăcăuți, 41 cm la Ceahlău-Toaca, 22 cm la Vârful Iezer

Carpaţii Occidentali: -

Prognoza vremii în intervalul 27.04.2022 ora 21 - 28.04.2022 ora 21

       Vremea va fi instabilă și se va răci. Cerul va fi mai mult noros și temporar se vor semnala averse de 
ploaie în toate masivele, însoțite de descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și de 
grindină. Cantitățile de precipitații vor depăși local 15-20 l/mp și pe arii restrânse 30-40 l/mp. Pe creste, 
precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și trecător, ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele 
intensificări pe creste sau asociate averselor. Trecător se va semnala ceață. 

Temperaturi prognozate în intervalul 27.04.2022 ora 21 - 28.04.2022 ora 21:

Peste 1800 m: temperaturi minime: -2 la 2 gr.C; temperaturi maxime: -1 la 4 gr.C 

Sub 1800 m: temperaturi minime:    1 la  4 gr.C; temperaturi maxime: 3 la 8 gr.C 

Izoterma de 0 grade: în scădere, între 2000-2300 m

Vânt la peste 2000 m: din direcții variabile, cu viteze temporare de 40-60 km/h.

meteorolog: Udo Reckerth
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