
Buletin nivometeorologic pentru perioada:
 14 ianuarie 2021 ora 20 - 15 ianuarie 2021 ora 20

Vreme geroasă.

Risc însemnat de avalanşe în 
Carpații Meridionali. 

La peste 1800 m, în partea superioară a stratului regăsim un strat instabil compus din zăpadă 
proaspătă sau recent depusă ce depășește pe alocuri 40-50 cm. Pe versanții nordici și estici întâlnim 
plăci de vânt mai vechi, acoperite cu zăpadă proaspătă, iar pe cei sudici și sud-estici plăci de vânt 
recente. În profunzime predomină cristalele fine și fațetate dar întâlnim și cruste de gheață. O parte 
din zăpadă a fost spulberată și depozitată pe văile adăpostite unde depozitele de zăpadă sunt mai 
însemnate.

La supraîncărcări oricât de mici, pe pantele suficient de înclinate, stratul instabil din partea 
superioară poate fi discolat și poate aluneca peste cel vechi, declanșând de dimensiuni medii și în 
cazuri izolate chiar mari. 

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

La peste 1800 m, stratul instabil compus din zăpadă proaspătă sau recent depusă ce depășește pe 
alocuri 20-30 cm în partea superioară a stratului. Pe versanții nordici și estici întâlnim plăci de vânt mai 
vechi, acoperite cu zăpadă proaspătă, iar pe cei sudici și sud-estici plăci de vânt recente. În profunzime 
predomină cristalele fine și fațetate dar întâlnim și cruste de gheață. O parte din zăpadă a fost spulberată 
și depozitată pe văile adăpostite unde cantitățile de zăpadă sunt mai însemnate.

La supraîncărcări oricât de mici, pe pantele suficient de înclinate, stratul instabil din partea 
superioară poate fi dislocat și poate aluneca peste cel vechi, declanșând de dimensiuni medii și în cazuri 
izolate chiar mari în zonele cu acumulări mai 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

La suprafață întâlnim 5-10 cm de zăpadă propaspătă. Stratul de zăpadă subiacent ce măsoară 
20-25 cm, depus în ultima săptămână, s-a stabilizat ușor. La peste 1800 m, la suprafață sunt plăci de 
vânt, mai vechi pe versanții nordici și estici și acoperite cu zăpadă și mai recente pe cei sudici și 
sud-estici. 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

La peste 1800 m stratul este instabil în partea sa superioară, unde întâlnim câțiva cm de  zăpadă 
proaspătă depusă peste cea cazută în săptămâna precedentă sau peste plăci de vânt pe versanții nordici 
și estici. Sunt formate plăci noi de vânt pe versanții sudici și sud-estici. 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 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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MUNȚII ȚARCU-GODEANU

La peste 1800 m, la suprafață întâlnim câțiva cm de zăpadă proaspătă depusă peste stratul recent, 
încă instabil, de până în 25 cm, cumulat în ultima săptămână și peste plăcile de vânt de pe versanții 
nordici și estici. Sunt formate plăci noi de vânt pe versanții sudici și sud-estici. În profunzime, stratul este 
în general stabilizat. În  zonele adăpostite și pe văi 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. 

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

Vântul a viscolit zăpada la altitudini mari, troienele de zăpadă depășind pe alocuri 1-1.5 m. În mare 
parte, stratul de zăpadă 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. La altitudini 
mari, zăpada proaspătă este depusă peste cea veche şi stabilizată, 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. 

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 este în general stabilizat, chiar dacă, local, are și dimensiuni mai mari pe 
versanții vestici.  Vântul puternic a format plăci de vânt stabile pe creste. 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.
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Evoluția vremii în intervalul 13.01.2021 ora 16 - 14.01.2021 ora 16 

Vremea a fost în general închisă și rece, geroasă pe creste. Cerul a fost noros și temporar a nins 
în toate masivele, cu cantități local moderate. Vântul a suflat moderat, cu intensificări temporare de 40-50 
km/h în întreaga arie montană, cu 60-70 km/h pe crestele din Orientali, din Occidentali și din vestul 
Meridionalilor, iar pe crestele din estul Carpaților Meridionali cu 70-90 km/h, viscolind și spulberând 
zăpada. Local s-a semnalat ceață, asociată și cu depuneri de chiciură. Stratul de zăpadă a crescut cu 
până la 26 cm la Stâna de Vale. 

Grosimea stratului de zăpadă în 14.01.2021, ora 14:
Carpaţii Meridionali: 189 cm la Bâlea-Lac, 87 cm la Vf. Omu, 81 cm la Sinaia, 63 cm la Cuntu, 56 cm Vf. 
Țarcu, 44 cm la Parâng, 39 cm la Păltiniș. 
Carpaţii Orientali: 57 cm la Lăcăuți, 69 cm la Vf. Călimani, 41 cm la Penteleu, 47 cm la Vf. Iezer,  32 cm 
la Bucin și 27 cm la Ceahlău-Toaca. 
Carpaţii Occidentali: 75 cm la Semenic, 65 cm la Stâna de Vale, 29 cm la Vf. Vlădeasa 1800, 23 cm la 
Băișoara și 21 cm la Roșia Montană.  

Prognoza vremii în intervalul 14.01.2021 ora 20 - 15.01.2021 ora 20
   Vremea va fi geroasă. Cerul va fi mai mult noros și temporar va ninge în toate masivele, moderat 
cantitativ. Stratul de zăpadă va crește ușor în majoritatea masivelor. Vântul va sufla moderat cu intensificări 
temporare de 65-75 km/h în zonele înalte, viscolind și spulberând zăpada. Temporar se va semnala ceaţă, 
asociată și cu depuneri de chiciură. 

Temperaturi prognozate în intervalul 14.01.2021 ora 20 - 15.01.2021 ora 20:
Peste 1800 m: temperaturi minime: -19 la -14 gr.C; temperaturi maxime: -16 la -12 gr.C 
Sub 1800 m: temperaturi minime: -14 la -10 gr.C; temperaturi maxime: -12 la -8 gr.C 

Vânt la peste 2000 m: circulație vestică și nord-vestică, cu rafale temporare de 75 km/h.

Izoterma de 0 grade:  la sol 
                                                                          

meteorolog: Udo Reckerth 




