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Vreme însorită, în încălzire. 
Risc însemnat de avalanşe 

la peste 1800 m. 

  Pe fondul insolației, la suprafață zăpada se va umezi ușor, iar noaptea datorită temperaturilor 
negative se vor forma cruste subțiri de gheață. În profunzime stratul vechi este în mare parte îngheţat 
și stabilizat. Riscul declanșării avalanșelor se menține însemnat (3), apariția unor avalanșe de 
dimensiuni mici sau medii fiind posibilă atât spontan după-amiaza, cât mai ales la supraîncărcări ce 
pot fisura plăcile mai vechi de vânt.

Sub 1800 m altitudine, temperaturile diurne vor fi pozitive și astfel zăpada se va umezi la 
suprafață. Stratul de zăpadă are dimensiuni mai reduse și prezintă o structură ușor instabilă în partea 
superioară a acestuia. Pe văi sunt depozite mai însemnate de zăpadă. Riscul declanșării avalanșelor 
de dimensiuni mici la peste 1500 m este moderat (2) și poate apărea după-amiaza datorită 
temperaturilor pozitive și la supraîncărcări, pe pantele cu depozite mai consistente de zăpadă.  
   

RISC 3 - ÎNSEMNATMUNȚII FĂGĂRAȘ  



MUNȚII BUCEGI

    Pe fondul insolației și încălzirii ușoare, zăpada se va umezi ușor la suprafață.  În profunzime stratul 
vechi este în general stabilizat. Riscul declanșării avalanșelor se menține însemnat (3), apariția unor 
avalanșe de dimensiuni mici sau medii fiind posibilă atât spontan, mai ales după-amiaza, cât și la  
supraîncărcări care pot fisura plăcile mai vechi de vânt.

Sub 1800 m altitudine, temperaturile diurne pozitive vor umezi zăpada în partea superioară. 
Stratul de zăpadă are dimensiuni mai reduse și prezintă o structură parțial instabilă în partea superioară 
a acestuia. Pe văi sunt depozite mai însemnate de zăpadă. Riscul declanșării avalanșelor de 
dimensiuni mici la peste 1500 m este moderat (2) și poate apărea mai ales după-amiaza datorită 
temperaturilor pozitive, precum și la supraîncărcări, pe pantele cu depozite mai consistente de zăpadă.  
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  RISC 3 - ÎNSEMNAT

 MUNȚII RODNEI

La peste 1800 m, temperaturile diurne apropiate de zero grade vor duce la umezirea zăpezii în 
partea superioară. Îndeosebi pe versanții sudici și estici sunt prezente plăci de vânt mai vechi de grosimi 
variabile, iar în profunzime vechiul strat este îngheţat şi stabilizat. În zonele adăpostite și pe văi sunt 
prezente depozitele mai vechi și însemnate de zăpadă. La supraîncărcări, mai ales după-amiaza, în 
zonele cu depozite mai consistente sau în zonele cu plăci recente de vânt, se pot declanșa avalanşe de 
dimensiuni mici și izolat medii, riscul fiind moderat (2). 

Sub 1800 m stratul  de zăpadă are dimensiuni mai reduse, iar temperaturile diurne pozitive vor 
umezi zăpada în partea superioară. Pe văi și în locurile adăpostite zăpada este acumulată în depozite 
mai mari. Datorită temperaturile ridicate, riscul de avalanșe va fi moderat (2), în special după-amiaza. 

 RISC 2 - MODERAT



MUNȚII PARÂNG-ȘUREANU

La peste 1800 m, insolația și temperaturile diurne în creștere față de ziua precedentă vor umezi 
zăpada în partea superioară. În profunzime vechiul strat este îngheţat şi stabilizat. În zonele adăpostite și 
pe văi sunt prezente depozitele mai vechi și însemnate de zăpadă. La supraîncărcări, mai ales 
după-amiaza, în zonele cu depozite și plăci vechi de vânt se pot declanșa avalanşe de dimensiuni mici și 
izolat medii, riscul fiind moderat (2). 

Sub 1800 m stratul  de zăpadă are dimensiuni mai reduse, iar temperaturile diurne pozitive vor 
umezi zăpada în partea superioară. Pe văi și în locurile adăpostite zăpada este acumulată în depozite 
mai mari. Datorită temperaturile ridicate, riscul de avalanșe va fi moderat (2), în special după-amiaza. 
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  RISC 2 - MODERAT

MUNȚII ȚARCU-GODEANU

La peste 1800 m, insolația și temperaturile diurne în creștere față de ziua precedentă vor umezi 
ușor zăpada în partea superioară. La supraîncărcări, în special după-amiaza, în zonele cu depozite și 
plăci vechi de vânt se pot declanșa avalanşe de dimensiuni mici și izolat medii, riscul  fiind moderat (2). 

Sub 1800 m stratul  de zăpadă are dimensiuni mai reduse, iar temperaturile diurne pozitive vor 
umezi și zăpada în partea superioară. Pe văi și în locurile adăpostite zăpada este acumulată în depozite 
mai mari. Datorită temperaturile ridicate, riscul de avalanșe va fi moderat (2), în special după-amiaza. 

  RISC 2 - MODERAT



 MUNȚII  CĂLIMANI-BISTRIȚEI-CEAHLĂU  RISC 3 - ÎNSEMNAT

 Pe fondul temperaturilor diurne în creștere, la suprafață zăpada se va umezi ușor. În profunzime 
stratul vechi are plăci de vânt mai vechi, iar spre sol este în general stabilizat. Riscul de declanșare a 
avalanșelor mici și medii se menține însemnat (3),  fiind posibile atât spontan după-amiaza, cât mai 
ales la supraîncărcări ce pot fisura plăcile vechi de vânt.

Sub 1800 m altitudine, temperaturile diurne vor fi pozitive și astfel zăpada se va umezi la 
suprafață. Stratul de zăpadă are dimensiuni mai reduse și prezintă o structură ușor instabilă în partea 
superioară a acestuia. Pe văi sunt depozite vechi,  însemnate de zăpadă. Riscul declanșării avalanșelor 
de dimensiuni mici la peste 1500 m este moderat (2), putând apărea după-amiaza datorită 
temperaturilor pozitive precum și la supraîncărcări, pe pantele cu depozite mai consistente de zăpadă.  
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 MUNȚII  VLĂDEASA - MUNTELE MARE  RISC 2 - MODERAT

La suprafața zăpada se va umezi datorită temperaturilor ridicate și a precipitațiilor mixte slabe. 
Stratul de zăpadă este mai însemnat pe văi și pe versanții vestici, având o aderență mai slabă cu cel 
vechi, în general consolidat și înghețat. Mai ales la supraîncărcări după-amiaza se pot declanșa 
avalanșe de mici dimensiuni prin fisurarea plăcilor mai vechi de vânt. Riscul de avalanşe va fi 
moderat (2), fiind prezent pe pantele mai înclinate și pe văile cu depozite mai mari de zăpadă. 
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Evoluția vremii în ultimele 48 de ore 

Vremea a fost apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul a fost variabil, temporar noros în cursul zilei de 
duminică, când a nins slab în Carpații Meridionali și Orientali. Vântul a suflat în general moderat, cu intensificări locale 
de 60-80 km/h în prima zi a diagnozei. Local s-a semnalat ceață, asociată și cu depuneri de chiciură. Stratul de zăpadă 
a scăzut la majoritatea stațiilor cu 1 la 5 centimetri.S-au semnalat mai multe curgeri în zona înaltă a Carpaților 
Meridionali.

Grosimea stratului de zăpadă în 14.02.2022, ora 14:

Carpaţii Meridionali: 211 cm la Bâlea-Lac, 135 cm Vf. Țarcu, 134 cm la Vf. Omu, 117 cm la Cuntu, 53 cm la Parâng,  
36 cm la Sinaia, 49 cm la Păltiniș, 20 cm la Predeal, 17 cm Fundata.  

Carpaţii Orientali: 110 cm la Lăcăuți, 102 cm la Vf. Călimani, 85 cm la Bucin, 86 cm la Ceahlău-Toaca, 38 cm la Vf. 
Iezer, 35 cm la Penteleu, 29 cm la Poiana Stampei,  

Carpaţii Occidentali: 102 cm la Stâna de Vale, 67 cm la Semenic, 23 cm la Roșia Montană, 27 cm la Vf. Vlădeasa 
1800, 22 cm la Băișoara. 

Prognoza vremii în intervalul 14.02.2022 ora 20 - 15.02.2022 ora 20

    Vremea va fi în general frumoasă și caldă ziua. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări temporare în Carpații 
Occidentali și nordul celor Orientali, unde izolat și trecător se vor semnala precipitații mixte la altitudini mai 
mici de 1600 m și predominant ninsoare peste, slabe cantitativ. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări 
izolate. Pe arii restrânse se va semnala ceață, asociată izolat și cu depuneri de chiciură. 

Temperaturi prognozate în intervalul 14.02.2022 ora 20 - 15.02.2022 ora 20:

Peste 1800 m: temperaturi minime: -12 la -8 gr.C; temperaturi maxime: -6 la -2 gr.C;
Sub 1800 m: temperaturi minime: -8 la -4 gr.C; temperaturi maxime: -2 la 5 gr.C; 

Vânt la peste 2000 m: din sector predominant vestic, cu viteze de 55-60 km/h

Izoterma de 0 grade: în urcare, de la altitudini cuprinse între 800 și 1100 de metri până la 1400-1700 metri

meteorolog: Pașol Adrian 
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