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Vreme în general închisă.

Carpații Meridionali, zonele înalte:
RISC MODERAT de avalanșe în 

primele două zile
apoi

RISC ÎNSEMNAT

    În ultimele 2 zile, stratul de zăpadă a continuat să crească îndeosebi în Carpații Meridionali, unde 
măsoară până la 40 cm la Bâlea-Lac. Zăpada are rezistență și stabilitate reduse și s-a depus peste cruste 
sau plăci de vânt mai vechi. În zonele înalte, la suprafață, sunt formate noi plăci de vânt, iar pe văi și în 
locurile adăpostite sunt depozite însemnate de zăpadă. 
    Ninsorile care vor cădea începând din noaptea de 11/12 decembrie vor mai depune un strat însemnat de 
zăpadă peste cel deja instabil, îndeosebi pe versanții sudici, unde va putea depăși 60 cm, iar în zonele 
adăpostite depozitele vor fi mai mari. Riscul declanșării de avalanșe spontane pe pantele înclinate, risc 
amplificat la supraîncărcări oricât de mici, va crește, devenind însemnat (3).
 În zonele joase, unde vor fi precipitații mixte, stratul de zăpadă depus va fi mai puțin însemnat, iar riscul de 
avalanșă, redus (1) în primele două zile, va deveni moderat (2).

RISC 2 - MODERAT : 09 decembrie ora 20 - 11 decembrie ora 20
CARPAȚII MERIDIONALI

RISC 3 - ÎNSEMNAT : 11 decembrie ora 20 - 13 decembrie ora 20

MUNȚII CĂLIMANI-BISTRIȚEI, CEAHLĂU, RODNEI, VLĂDEASA

    Stratul de zăpadă va crește în partea a doua a intervalului, îndeosebi în zonele înalte, unde se vor 
depune peste 30-35 cm, iar pe văi și zonele adăpostite depozitele vor fi mai însemnate. Acest strat va fi 
instabil, riscul declanșării de avalanșe spontane pe pantele înclinate, risc amplificat la supraîncărcări, 
devenind moderat (2). În zonele joase, unde vor fi precipitații mixte, stratul de zăpadă depus va fi mai mic, 
iar riscul de avalanșă redus. 

RISC 1 - REDUS: 09 decembrie ora 20 - 11 decembrie ora 20

RISC 2 - MODERAT : 11 decembrie ora 20 - 13 decembrie ora 20
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Evoluția vremii din perioada 07-09.12.2021

      Vremea a fost închisă și în întreaga zonă montană au căzut precipitații predominant sub formă de ninsoare. Vântul 
a suflat slab la moderat, cu intensificări pe creste până la 60 km/h. Stratul de zăpadă depus a fost consistent, îndeosebi 
în Carpații Meridionali, unde pe văile aflate la altitudini înalte și în zonele înalte sunt formate depozite însemnate.

Prognoza vremii în intervalul 09.12.2021 ora 20 - 13.12.2021 ora 20
   Vremea va fi închisă, cu cerul noros. Pe arii extinse se vor semnala precipitații predominant sub formă de ninsoare. În 
cursul zilelor, la altitudini mai mici de 1800 m, precipitațiile vor fi mixte, ploi sub 1500 m. Cantitățile cumulate de 
precipitații vor fi însemnate îndeosebi în Carpații Meridionali. Se va depune strat nou de zăpadă consistent la peste 
1800 m. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare pe creste, viscolind ninsoarea.

Temperaturi prognozate în intervalul 09.12.2021 ora 20 - 13.12.2021 ora 20:
Peste 1800 m:                                                                Sub 1800 m: 
temperaturi minime: -10 la -4 grade                                temperaturi minime: -5 la -2 grade
temperaturi maxime: -7 la -2 grade                                 temperaturi maxime: -2 la 3 grade

Vânt la peste 2000 m: din sector predominant sud-estic, cu viteze până la 70-90 km/h  

Izoterma de 0 grade: în coborâre, de la circa 2300 m spre 800 m
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