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Vreme caldă și instabilă. 
Risc moderat 

în Făgăraş şi Bucegi
 la peste 1800 m. 

 MASIVUL BUCEGI   RISC 2 - moderat

Descrierea riscului
Izolat se pot produce curgeri superficiale sau avalanșe de topire, în general de mici dimensiuni. În cazuri 

extrem de izolate pot apărea avalanșe de fund ce nu vor angrena însă volume foarte mari de zăpadă. Declanșarea 
avalanșelor de mici dimensiuni este posibilă în continuare și la supraîncărcări mari, pe pantele cu grad mare de 
înclinare şi în zonele adăpostite unde se găsesc depozite mai însemnate de zăpadă. 

Stratul de zăpadă
 Stratul de zăpadă este umezit și se regăseșteîn principal la peste 1800 de metri, iar la altitudini mai joase 

se întâlnește doar pe pantele umbrite, pe firul văilor, sau în zonele cu depozite vechi, mai importante. Stratul este 
stabilizat în cea mai mare parte. Vremea caldă și ploile vor  determina umezirea suplimentară a stratului și vor 
accelera topirea. La baza stratului, pe pantele nordice, întâlinim și  cristalele tip cupă. Pe pantele sudice stratul e 
umezit până la sol. Pe văi și în zonele adăpostite sunt acumulări mai importante de zăpadă. 

Sub 1800 m stratul de zăpadă stratul este foarte redus, discontinuu și puternic umezit. 

Zăpadă umedă



 MUNȚII FĂGĂRAȘ
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MUNȚII PARÂNG-ȘUREANU

 RISC 2 - moderat

  RISC 1 - redus

Descrierea riscului
Declanșarea avalanșelor este posibilă doar izolat, la supraîncărcări mari la peste 1800 m, pe pantele 

înclinate unde sunt depozite mai însemnate de zăpadă. Cu totul izolat se pot produce curgeri sau avalanșe de mici 
dimensiuni în mod sponatn pe fondul vremii calde și a averselor de ploaie așteptate. 

Stratul de zăpadă
La peste 1800 m, stratul de zăpadă este stabil în cea mai mare parte și va continua să se topească. Vremea 

caldă și precipitațiile lichide vor determina umezirea stratului în profunzime, în special pe versanții sudici, unde 
temporar și insolația va favoriza procesul de topire.  Pe văi și în zonele adăpostite sunt acumulări mai importante de 
zăpadă. 

Sub 1800 m stratul de zăpadă stratul este foarte redus, discontinuu și este puternic umezit. 

Descrierea riscului
Declanșarea avalanșelor este posibilă la supraîncărcări mari, pe pantele cu grad mare de înclinare şi în 

zonele adăpostite unde se găsesc depozite mai însemnate de zăpadă. Se vor produce însă și curgeri superficiale și 
avalanșe de topire, în general de mici dimensiuni pe fondul ploilor și a vremii calde, care vor umezi suplimentar 
stratul. În cazuri extrem de izolate, pot apărea avalanșe de fund ce nu vor angrena însă volume foarte mari de 
zăpadă. 
Stratul de zăpadă

Stratul de zăpadă are dimensiuni mai importante  la peste 1800 de metri, iar la altitudini mai joase se 
întâlnește doar pe pantele umbrite, pe firul văilor sau în zonele cu depozite vechi, mai importante. Vremea caldă și 
ploile vor determina umezirea stratului și vor accelera în continuare topirea. La baza stratului, pe versanții nordici, 
întâlnim și  cristalele tip cupă. Versanții sudici sunt umeziți până la sol. Pe văi și în zonele adăpostite sunt acumulări 
mai importante de zăpadă. Sub 1800 m stratul de zăpadă este discontinuu, redus și puternic umezit. 

Zăpadă umedă

Zăpadă umedă
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MUNȚII IEZER

 RISC 1 - redus

  RISC 1 - redus

Descrierea riscului
Declanșarea avalanșelor este posibilă doar izolat, la peste 1800 m, pe pantele înclinate unde sunt depozite 

mai însemnate de zăpadă, la supraîncărcări mari. Cu totul izolat se pot produce curgeri sau avalanșe de mici 
dimensiuni în mod spontan pe fondul temperaturilor ridicate și a ploilor așteptate. . 

Stratul de zăpadă
La peste 1800 m, stratul de zăpadă este stabil în cea mai mare parte și va continua să se topească. Vremea 

caldă și ploile vor determina umezirea stratului în profunzime. Pe văi și în zonele adăpostite sunt acumulări mai 
importante de zăpadă. 

Sub 1800 m stratul de zăpadă stratul este foarte redus, discontinuu și este puternic umezit. 

Descrierea riscului
Declanșarea avalanșelor este posibilă doar izolat, la peste 1800 m, la supraîncărcări mari, pe pantele 

înclinate unde sunt depozite mai însemnate de zăpadă. Cu totul izolat se pot produce curgeri sau avalanșe de mici 
dimensiuni în mod spontan, pe fondul ploilor așteptate și a temperaturilor ridicate. 

Stratul de zăpadă
La peste 1800 m, stratul de zăpadă este stabil în cea mai mare parte și va continua să se topească. 

Temperaturile ridicate și aversele de ploaie vor determina umezirea stratului în profunzime. Pe văi și în zonele 
adăpostite sunt acumulări mai importante de zăpadă. 

Sub 1800 m stratul de zăpadă stratul este foarte redus, discontinuu și este complet  umezit. 

Zăpadă umedă

Zăpadă umedă
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MUNȚII VLĂDEASA-MUNTELE MARE

 MUNȚII ȚARCU-GODEANU   RISC 1 - redus

  

Descrierea riscului
Declanșarea avalanșelor este posibilă doar izolat, la peste 1800 m, pe pantele înclinate unde sunt 

depozite mai însemnate de zăpadă, la supraîncărcări mari. Cu totul izolat se pot produce curgeri sau avalanșe de 
mici dimensiuni în mod spontan pe fondul vremii calde și a precipitațiilor lichide așteptate.  

Stratul de zăpadă
La peste 1800 m, stratul de zăpadă este stabil în cea mai mare parte și va continua să se topească. 

Temperaturile ridicate vor determina umezirea stratului în profunzime, în special pe versanții sudici, unde și 
insolația va accelera temporar procesul de topire. Pe văi și în zonele adăpostite sunt acumulări mai importante de 
zăpadă. 

Sub 1800 m stratul de zăpadă stratul este foarte redus, discontinuu și puternic umezit. 

Descrierea riscului și stratul de zăpadă
Stratul este discontinuu, topit în cea mai mare parte, iar pe văi şi în locurile adăpostite mai sunt prezente 

acumulări vechi de zăpadă. 

Zăpadă umedă
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Evoluția vremii în intervalul 27.04.2020 ora 15 - 28.04.2020 ora 15 
Vremea s-a încălzit. Cerul a fost variabil, cu unele înnorări temporare. Pe arii restrânse s-au semnalat averse 
de ploaie în Munții Apuseni. Vântul a suflat slab şi moderat, cu unele intensificări trecătoare. Stratul de zăpadă 
a continuat să scadă în toate masivele. 

Grosimea stratului de zăpadă în 28.04.2020, ora 15: 
Carpaţii Meridionali: 100 cm la Bâlea-Lac, 34 cm la Vf. Omu, 8 cm Vf. Țarcu.
Carpaţii Orientali: 21 cm la Vf. Călimani, 4 cm la Ceahlău-Toaca, petice la Vârfu-Iezer.
Carpaţii Occidentali: petice la Vlădeasa 1800 

Prognoza vremii în intervalul 28.04.2020 ora 21 - 30.04.2020 ora 21

Vremea va fi caldă și instabilă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate. Pe arii relativ extinse se 
vor semnala averse de ploaie, însoțite de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. 
Izolat, cantitățile de precipitații vor depăși 15-20 l/mp și vor fi condiții de grindină. Vântul va sufla slab și 
moderat, cu intensificări temporare din sector predominant sud-vestic și vestic, ce vor depăși pe creste viteze 
de 60-70 km/h.

Temperaturi prognozate în intervalul 28.04.2020 ora 21 - 29.04.2020 ora 21:
Peste 1800 m: temperaturi minime: -1 la 4 gr.C; temperaturi maxime: 2 la 9 gr.C 
Sub 1800 m: temperaturi minime: 4 la 8 gr.C; temperaturi maxime: 9 la 14 gr.C 
Vânt la peste 2000 m: din sector predominant sud-vestic cu viteze de 60-70 km/h
Izoterma de 0 grade: 2600 m 

Meteorolog: Udo Reckerth



Legendă

Zăpadă viscolită cu formare de 
plăci de vânt

Alunecarea întregului strat

Zăpadă proaspătă

Strat de instabilitate

Principalele mecanisme ce conduc la declanșarea avalanșelor

Căsuțele marcate cu gri 
reprezintă expoziția 
versanților cu risc 

Zăpadă umedă


