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     La peste 1800 m, în partea superioară a stratului s-au depus local peste 10 cm de zăpadă 
proaspătă(strat care va mai crește în următoarele 24 de ore) peste zăpada veche și umezită, care va 
îngheța treptat. Vântul puternic va spulbera temporar zăpada, favorizând formarea de noi plăci de vânt 
pe versanții cu orientare estică și sudică. În zonele adăpostite sunt formate depozite mai consistente 
de zăpadă. Mai ales la supraîncărcări, se pot declanșa avalanșe de dimensiuni medii și mici, care să 
angreneze în primul rând zăpada proaspătă, dar în cazuri izolat și straturi mai profunde, neconsolidate 
încă prin îngheț. Riscul este însemnat (3). 
     La altitudini de 1500-1800 m stratul de zăpadă s-a redus semnificativ înaintea debutului ultimelor 
ninsori. Local s-au depus peste 10 cm de zăpadă proaspătă, ușor umezită. Se vor putea declanșa 
spontan, după-amiaza, avalanșe de topire de mici dimensiuni, producerea acestora fiind amplificată la 
supraîncărcări pe pantele înclinate - risc moderat (2). 

RISC 3 - ÎNSEMNATMUNȚII FĂGĂRAȘ  

 

Vreme rece. Ninsori viscolite 
în zonele înalte.

Risc însemnat de avalanșe.



MUNȚII BUCEGI

La altitudini mai mari de 1800 m, local s-au depus peste 10 cm de zăpadă proaspătă peste zăpada 
veche și umezită și se întâlnesc plăci de vânt formate recent pe versanții nord-estici și estici, altele noi 
urmând a se forma pe versanții sudici și estici. Va continua să ningă, iar stratul de zăpadă proaspătă va mai 
crește. Pe văi și în locurile adăpostite întâlnim depozite mai însemnate de zăpadă. Scăderea temperaturilor 
va duce la înghețarea treptată a vechiului strat umezit, care se va consolida treptat. Riscul declanșării 
avalanșelor se va menține însemnat (3). Mai ales la supraîncărcări, plăcile de vânt din apropierea crestelor 
se pot rupe, iar stratul instabil de zăpadă proaspătă din partea superioară poate aluneca peste zăpada mai 
veche, putând antrena izolat și straturi mai vechi încă umezite, la altitudini apropiate de 2000 m, fiind condiții 
pentru avalanşe de dimensiuni medii și mici. 

Sub 1800 m, stratul de zăpadă are dimensiuni mult mai reduse, fiind prezent mai ales la peste 1600 m 
și pe alocuri discontinuu, deși va ninge și la altitudini mai joase. Pe văile cu depozite mai însemnate din 
apropierea altitudinii de 1800 m, spontan la orele prânzului, se pot declanșa avalanșe de dimensiuni mici, pe 
pantele mai înclinate, riscul declanșării avalanșelor fiind amplificat la supraîncărcări - risc moderat (2). 
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  RISC 4 - MARE

 MUNȚII RODNEI

La altitudini de peste 1800 m, s-au semnalat ninsori însemnate cantitativ, care au depus local 
peste 20-25 cm de zăpadă proaspătă, peste zăpada veche și umezită. În zona crestelor sunt formate 
plăci de vânt recente, îndeosebi pe versanții cu expoziţie estică și sudică. Pe văi și în locurile adăpostite 
se întâlnesc depozite mai însemnate de zăpadă. Riscul declanșării avalanșelor va apărea îndeosebi la 
supraîncărcări, în zonele cu strat consistent de zăpadă proaspătă și cu plăci de vânt recente, de pe 
pantele mai înclinate și de pe văi - risc însemnat (3).  

Sub 1800 m, întâlnim un strat de zăpadă proaspătă, parțial umezită, ce depășește local 15 cm. În 
următoarele 24 de ore, atât spontan, dar în special la supraîncărcări, se pot declanșa avalanșe de 
dimensiuni mici și izolat medii, în special pe pantele mai înclinate unde sunt depozite mai însemnate de 
zăpadă, din zona 1500-1800m. Riscul declanșării avalanșelor este moderat - risc moderat (2). 

   RISC 3 - ÎNSEMNAT

  RISC 3 - ÎNSEMNAT



MUNȚII PARÂNG-ȘUREANU

La altitudini de peste 1800 m, în partea superioară a stratului se întâlnește un strat de zăpadă 
proaspătă, ce depășește local 10-15 cm, depus peste cel vechi, umezit și în curs de consolidare pe 
fondul scăderii accentuate a temperaturilor. În apropierea crestelor s-au format plăci de vânt pe versanții 
sudici și estici. Pe văi și în locurile adăpostite se întâlnesc depozite mai însemnate de zăpadă.  Mai ales 
la supraîncărcări, stratul de zăpadă proaspătă și plăcile de vânt se pot rupe, putând antrena izolat și 
straturi mai vechi, neînghețate complet, fiind condiții pentru avalanşe de dimensiuni medii și mici- risc 
însemnat (3).

 Sub 1800 m, a nins moderat în ultimele 12 ore și local s-au depus peste 10 cm de zăpadă 
proaspătă, în special la altitudini mai mari de 1500 m. Spontan, pe fondul temperaturilor ușor pozitive de 
la orele prânzului se pot declanșa avalanșe de topire de dimensiuni mici, pe pantele mai înclinate şi din 
zonele cu depozite mai mari de la peste 1500 m, riscul fiind amplificat la supraîncărcări - risc moderat 
(2). 
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  RISC 3 - ÎNSEMNAT

MUNȚII ȚARCU-GODEANU

La altitudini de peste 1800 m, în partea superioară întâlnim un strat de zăpadă proaspătă ce are 
local 5-10 cm, depus peste zăpada veche și umezită, aflată în proces consolidare pe fondul 
temperaturilor în scădere. În apropierea crestelor sunt formate plăci recente de vânt, de dimensiuni 
reduse. Pe văi și în locurile adăpostite, se întâlnesc depozite încă însemnate de zăpadă. Riscul este 
prezent mai ales la supraîncărcări, izolat putând fi încă angrenate și straturi mai vechi, parțial umezite și 
incomplet consolidate, fiind condiții pentru avalanșe de topire de dimensiuni medii și mici. - risc 
însemnat (3). 

Sub 1800 m, s-au depus câțiva centimetri de zăpadă proaspătă, dar stratul de zăpadă are 
dimensiuni mai reduse, fiind local mai consistent între 1600-1800 m. Pe fondul temperaturilor ușor 
pozitive de la orele amiezii, spontan, se pot declanșa curgeri și avalanșe de topire, riscul producerii 
avalanșelor fiind amplificat la supraîncărcări, pe pantele mai înclinate, îndeosebi din zonele cu depozite 
mai însemnate de zăpadă - risc moderat (2). 

  RISC 3 - ÎNSEMNAT



 MUNȚII  CĂLIMANI-BISTRIȚEI-CEAHLĂU   RISC 3 - ÎNSEMNAT

La altitudini de peste 1800 m, s-au semnalat ninsori însemnate cantitativ, care au depus local 
peste 20-25 cm de zăpadă proaspătă, peste zăpada veche și umezită, îndeosebi în masivele Călimani 
și Bistriței. În zona crestelor sunt formate plăci de vânt recente, mai ales pe versanții cu expoziţie estică 
și sudică. Pe văi și în locurile adăpostite se întâlnesc depozite mai însemnate de zăpadă. Riscul 
declanșării avalanșelor va apărea îndeosebi la supraîncărcări, în zonele cu strat consistent de zăpadă 
proaspătă și cu plăci de vânt recente, de pe pantele mai înclinate și de pe văi - risc însemnat (3).   

Sub 1800 m, s-au depus local 5-10 cm de zăpadă proaspătă și umedă, stratul de zăpadă având 
dimensiuni mai reduse. În următoarele 24 de ore, spontan la orele amiezii, datorită temperaturilor ușor 
pozitive, se pot declanșa unele avalanșe de dimensiuni mici și izolat medii, în special pe pantele mai 
înclinate unde sunt depozite mai însemnate de zăpadă, în special din zona 1500-1800m. Riscul 
declanșării avalanșelor va fi amplificat la supraîncărcări - risc moderat (2).
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 MUNȚII  VLĂDEASA - MUNTELE MARE  RISC 2 - MODERAT

S-au înregistrat ninsori moderate cantitativ, care au depus câțiva centimetri de zăpadă proaspătă. 
Stratul de zăpadă este mai însemnat pe văi, iar la altitudini mici este discontinuu. În apropierea crestelor 
se întâlnesc unele plăci recente de vânt. Scăderea temperaturilor va duce la ușoara consolidare a 
stratului, doar la orele amiezii temperaturile fiind ușor pozitive la altitudini joase, pot duce la unele 
curgeri sau avalanșe mici de topire la altitudini joase (1000-1400 m). În zonele mai înalte sunt așteptate 
doar avalanșe de dimensiuni mici, îndeosebi pe pantele mai înclinate, riscul declanșării avalanșelor fiind 
prezent doar la suprasarcini mari - risc moderat (2). 
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Evoluția vremii din ultimele 48 de ore 

Vremea a fost relativ caldă în cursul nopții de 08/09 și a zilei de 09 aprilie, când au predominat ploile în 
Carpații Occidentali, în nordul celor Orientali și în vestul celor Meridionali, și s-a răcit în cursul zilei de azi, 
când lapovițele și ninsorile au cuprins treptat întreaga arie montană. Cantitățile de apă au depășit local 10 
l/mp și pe arii restrânse 15-20 l/mp în nordul Carpaților Orientali și în Munții Apuseni. Cerul a fost temporar 
noros. Vântul a suflat în general moderat, cu intensificări temporare ce au atins la rafală 70-90 km/h pe 
crestele din Carpații Orientali și Meridionali, viscolind trecător ninsoarea, iar în restul masivelor temporar cu 
50-70 km/h. Local s-a semnala ceață, asociată izolat cu depuneri de chiciură pe crestele mai înalte. Stratul de 
zăpadă a scăzut în toate masivele pe fondul vremii calde, iar în noaptea de 09/10 și astăzi, 10 aprilie, a 
crescut cu până la 21 cm la Vf.Călimani, 10 cm la Parâng(unde se topise), cu 9 cm la Iezer Rodnei, cu 8 cm 
la Bâlea-Lac și Păltiniș, cu 6 cm la Vf.Omu. În Munții Bucegi s-a semnalat o avalanșă medie de topire, pe 
versantul sudic al crestei Balaurului. 

Grosimea stratului de zăpadă în 10.04.2022, ora 15:

Carpaţii Meridionali: 204 cm la Vf. Omu, 196 cm la Bâlea-Lac, 110 cm Vf. Țarcu, 36 cm la Cuntu, 10 cm la 
Parâng, 8 cm la Păltiniș

Carpaţii Orientali: 90 cm la Lăcăuți, 108 cm la Vf. Călimani, 70 cm la Ceahlău-Toaca, 35 cm la Bucin, 36 cm 
la Vârfu Iezer, 8 cm la Poiana Stampei

Carpaţii Occidentali: 35 cm la Stâna de Vale, 11 cm la Vf. Vlădeasa 1800, 4 cm la Semenic.

Prognoza vremii în intervalul 10.04.2022 ora 21 - 11.04.2022 ora 21
       Vremea va fi rece pentru această perioadă. Cerul va fi temporar noros, variabil mâine în Carpații 
Occidentali. Local se vor semnala ninsori, moderate în Carpații Meridionali și de Curbură, cu condiții de 
lapovițe la altitudini joase. Cantitățile de apă vor depăși pe arii restrânse 10 l/mp, iar stratul de zăpadă va mai 
crește, îndeosebi în Carpații Meridionali. Vântul va sufla moderat spre din sector nordic și nord-vestic, cu 
viteze de 80-90 km/h în zonele înalte, viscolind și spulberând temporar zăpada. Local se va semnala ceață ce 
poate fi asociată şi cu depunere de chiciură pe creste. 

Temperaturi prognozate în intervalul 10.04.2022 ora 21 - 11.04.2022 ora 21:

Peste 1800 m: temperaturi minime: -14 la -8 gr.C; temperaturi maxime: -10 la  -4 gr.C
Sub 1800 m: temperaturi minime:    -10 la -4 gr.C; temperaturi maxime: -4 la 3 gr.C.

Izoterma de 0 grade: 800-1100 m

Vânt la peste 2000 m: din sector nordic și nord-vestic, cu viteze de 80-90 km/h

meteorolog: Udo Reckerth
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