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Răcire, vreme geroasă pe 
creste, inclusiv ziua. 

Ninsori moderate.

Risc însemnat de avalanşe în 
Carpații Meridionali. 

La peste 1800 m, primii 40-50 cm ai stratului sunt formați din zăpada depusă în ultima 
săptămână, când temperaturile au fost în întregime negative. Este un strat puțin stabilizat, din 
zăpadă uscată pulver, fiind depus peste cel vechi, destul de stabil, cu cruste de gheață și structuri de 
placă în interior. La supraîncărcări, pe pantele suficient de înclinate, dar şi cu totul izolat spontan, 
stratul recent de zăpadă de deasupra poate aluneca peste cel vechi, declanșând avalanșe mici sau 
medii. La supraîncărcări mari se pot rupe plăcile mai vechi de vânt,  îndeosebi de pe versanții nordici 
și estici,  favorizand astfel declanșarea de avalanșe de dimensiuni mai mari. O parte din zăpadă a 
fost spulberată și depozitată pe văile adăpostite unde se mențin depozitele însemnate de zăpadă, 
acolo riscurile fiind mai ridicate. Ninsoarea viscolită estimată, în general de până la 10 cm, nu va 
crește semnificativ actualul strat. 

Sub 1800 m, stratul are dimensiuni mai reduse pe versanţii nordici și e mai consistent pe cei 
sudici. Și aici există riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni relativ mici, în zonele cu depozite 
de zăpadă spulberată de la altitudini mai mari. Sub 1500 m, stratul este de dimensiuni mai reduse.

RISC 3 - ÎNSEMNATMUNȚII FĂGĂRAȘ  



MUNȚII BUCEGI

Stratul de zăpadă uscată depus în ultima săptămână are până la 25 cm, este puţin stabilizat, cu 
multiple structuri de placă de vânt în interior. La supraîncărcări acesta poate aluneca peste cel vechi, în 
mare parte stabilizat. Datorită vântului, o parte însemnată din zăpadă a fost spulberată și depozitată pe 
văile adăpostite unde s-au format depozite însemnate. Pentru intervalul următor, ninsorile estimate vor fi 
slabe. 

La supraîncărcări mici, se pot declanşa avalanşe de dimensiuni mici și izolat medii prin ruperea 
plăcilor de vânt sau prin alunecarea stratului pulver peste cel vechi și înghețat, pe pantele suficient de 
înclinate. Riscul este mai ridicat în zonele adăpostite, unde sunt acumulări importante de zăpadă. 

Sub 1800 m, stratul are dimensiuni mai reduse pe versanţii cu orientare nordică, fiind mai 
consistent pe cei sudici. Și aici există riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni mici în zonele unde 
zăpada a fost spulberată de la altitudini mai mari. Sub 1500 m, stratul are dimensiuni reduse.
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  RISC 3 - ÎNSEMNAT

 MUNȚII RODNEI

Stratul de zăpadă depus în ultima săptămână, ce măsoară 20-25 cm s-a stabilizat ușor. La peste 
1800 m, la suprafață sunt plăci de vânt, mai ales pe versanții nordici și estici, iar pe văile adăpostite 
zăpada este acumulată în depozite și troiene. Sub 1800 m stratul are dimensiuni mai reduse. 

La altitudini mari, zăpada din ultimele zile a fost depusă peste stratul mai vechi înghețat și în 
general stabilizat, peste care poate aluneca la supraîncărcări mari, favorizând astfel declanşarea unor  
avalanşe de dimensiuni mici în zonele cu acumulări mai importante de zăpadă, sau prin ruperea plăcilor 
de vânt.

Sub 1800 m, în cazuri izolate, vor fi condiții de pentru avalanșe mici pe pantele cele mai înclinate, 
la supraîncărcări mari. Sub 1500 m stratul este redus. 

 RISC 2 - MODERAT



MUNȚII PARÂNG-ȘUREANU

Stratul este destul de instabil în partea sa superioară, unde zăpada din ultimele zile a fost depusă 
peste stratul mai vechi ce are în interior plăci de vânt. În profunzime, stratul este în general stabilizat. În  
zonele adăpostite și pe văi se găsesc depozite însemnate de zăpadă. La supraîncărcări se pot declanșa 
avalanşe de dimensiuni mici sau izolat medii pe pantele cele mai înclinate, riscul fiind mai ridicat în zonele 
adăpostite cu acumulări mari de zăpadă.  

Sub 1800 m, stratul are dimensiuni mai reduse pe versanții nordici, fiind mai consistent pe cei 
sudici. Există și aici riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni mici, fiind întâlnite zone cu depozite 
mai însemnate de zăpadă, îndeosebi pe versanții sudici. Sub 1500 m stratul are dimensiuni reduse. 
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  RISC 3 - ÎNSEMNAT

MUNȚII ȚARCU-GODEANU

Stratul de până la 25 cm de zăpadă cumulată din ultima săptămână este instabil în partea sa 
superioară, fiind depus peste un strat mai vechi, parţial stabilizat. Se întâlnesc numeroase plăci de vânt, 
acoperite cu zăpadă proaspătă, iar în  zonele adăpostite se găsesc depozite însemnate de zăpadă. La 
supraîncărcări plăcile se pot rupe, declanșând astfel avalanşe de dimensiuni mici şi medii  pe pantele cele 
mai înclinate. Riscul este mai ridicat în zonele adăpostite unde sunt acumulări mari de zăpadă datorită 
rafalelor de vânt. În intervalul următor va ninge viscolit, stratul va mai creşte uşor iar depozitele de la 
altitudinile mai joase se vor menţine.

Sub 1800 m, stratul e mai consistent pe versanții sudici și sud-estici și există riscul declanșării unor 
avalanșe de dimensiuni mici și medii, fiind întâlnite zone cu depozite mai însemnate de zăpadă. Sub 1500 
m stratul are dimensiuni mai reduse. 

  RISC 3 - ÎNSEMNAT



 MUNȚII  CĂLIMANI-BISTRIȚEI-CEAHLĂU  RISC 2 - MODERAT

Stratul de zăpadă depășește pe alocuri 40 cm și în ansamblu este stabilizat. La peste 1800 m se 
întâlnesc plăci de vânt, îndeosebi pe versanții nordici şi estici. Pe văi și în zonele adăpostite zăpada a fost 
acumulată în depozite și troiene. În următorul interval stratul de zăpadă va creşte în general cu până la 10 
cm.

La altitudini mari, stratul de la suprafață este depus peste cel vechi şi stabilizat, ce are în interior 
structuri de placă și cruste de gheaţă, peste care poate aluneca la supraîncărcări mari, când se pot 
declanşa avalanşe mici, mai ales în zonele adăpostite cu acumulări mai mari de zăpadă, pe pantele cele 
mai înclinate, sau prin ruperea plăcilor de vânt de la peste 1800 m. 

La altitudini mai mici, în cazuri izolate vor fi condiţii de avalanșe de mici dimensiuni la 
supraîncărcări mari, pe pantele cele mai înclinate unde zăpada este depozitată, iar sub 1500 m stratul 
este redus. 
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 MUNȚII  VLĂDEASA - MUNTELE MARE  RISC 1 - REDUS

Stratul de zăpadă are dimensiuni reduse și este în general stabilizat. La suprafață în ultima 
săptămână s-au cumulat 10-15 cm de zăpadă proaspătă. În intervalul următor stratul va continua să 
crească cu până la 10 cm.

În cazuri izolate la supraîncărcări mari vor fi condiţii de avalanşe de mici dimensiuni, pe pantele 
cele mai înclinate  unde sunt depozite mai însemnate de zăpadă.



Buletin nivometeorologic pentru perioada 
13 ianuarie 2021 ora 20 - 14 ianuarie 2021 ora 20

Evoluția vremii în intervalul 12.01.2021 ora 16 - 13.01.2021 ora 16 

Vremea a fost în general închisă, cu valori termice apropiate de normalul acestei perioade. Cerul a 
fost noros și local a nins, în general slab. Vântul a suflat slab și moderat, cu intensificări locale de 40-50 
km/h, iar pe crestele din Carpații Meridionali și de Curbură a depășit 70-80 km/h, izolat viscolind și 
spulberând zăpada. Local s-a semnalat ceață, asociată și cu depuneri de chiciură. Stratul de zăpadă a 
crescut cu până la 11 cm la Sinaia. 

Grosimea stratului de zăpadă în 13.01.2021, ora 14:
Carpaţii Meridionali: 181 cm la Bâlea-Lac, 86 cm la Vf. Omu, 82 cm la Sinaia, 54 cm la Cuntu, 53 cm Vf. 
Țarcu, 46 cm la Parâng, 40 cm la Păltiniș. 
Carpaţii Orientali: 51 cm la Lăcăuți, 48 cm la Vf. Călimani, 41 cm la Penteleu, 40 cm la Vf. Iezer,  27 cm 
la Bucin și 26 cm la Ceahlău-Toaca. 
Carpaţii Occidentali: 76 cm la Semenic, 39 cm la Stâna de Vale, 24 cm la Vf. Vlădeasa 1800, 25 cm la 
Băișoara și 19 cm la Roșia Montană.  

Prognoza vremii în intervalul 13.01.2021 ora 20 - 14.01.2021 ora 20
   Vremea va intra într-un proces de răcire, devenind geroasă noaptea în toate masivele, dar și în cursul 
zilei la altitudini de peste 1800 metri. Cerul va fi noros și temporar va ninge moderat cantitativ. În nordul 
Carpaților Orientali, vestul Meridionalilor și în Munţii Apuseni cantitățile de precipitații vor fi mai însemnate, 
local de 10 l/mp şi stratul de zăpadă va crește în majoritatea masivelor. Vântul va sufla slab și moderat cu 
intensificări izolate de 40-50 km/h sub 1500 metri, iar în zona înaltă va prezenta intensificări ce vor depăși 
local 70-80 km/h, viscolind și spulberând zăpada. Temporar se va semnala ceaţă, asociată și cu depuneri 
de chiciură. 

Temperaturi prognozate în intervalul 13.01.2021 ora 20 - 14.01.2021 ora 20:
Peste 1800 m: temperaturi minime: -18 la -14 gr.C; temperaturi maxime: -15 la -9 gr.C 
Sub 1800 m: temperaturi minime: -14 la -10 gr.C; temperaturi maxime: -9 la -4 gr.C 

Vânt la peste 2000 m: circulație predominant vestică, cu rafale temporare de 70-80 km/h.

Izoterma de 0 grade:  în coborâre de la 300-500 metri astăzi până la sol la sfârșitul intervalului.
                                                                          

meteorolog: Pașol Adrian




