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Vreme în general închisă.

RISC ÎNSEMNAT 
în zonele înalte din Munții 

Făgăraș și Bucegi

    În ultimele trei zile, stratul de zăpadă a continuat să crească îndeosebi în zonele înalte, de peste 1800 m, 
din Munții Făgăraș și Bucegi, cu circa 40-60 cm. În zonele înalte, la suprafață, sunt formate noi plăci de 
vânt, iar pe văi și în locurile adăpostite sunt depozite însemnate de zăpadă. 
   Stratul însemnat de zăpadă nou-depus are stabilitate redusă, astfel încât acesta se poate rupe, atât 
spontan, sub propria greutate, cât și la supraîncărcări oricât de mici, ducând la declanșarea de avalanșe, 
riscul fiind însemnat (3).
   În zonele joase, unde stratul de zăpadă este mai scăzut, riscul de avalanșă va fi moderat (2).

MUNȚII FĂGĂRAȘ și BUCEGI RISC 3 - ÎNSEMNAT 

ÎN RESTUL MASIVELOR

    Stratul de zăpadă nou-depus este mai consistent în zonele înalte, unde s-au depus circa 20-30 cm, iar pe 
văi și zonele adăpostite sunt depozite mai însemnate. Acest strat va fi instabil, iar pe pantele suficient de 
înclinate, va exista riscul declanșării de avalanșe, unele spontane, dar mai ales la supraîncărcări -  risc 
moderat (2). În zonele joase, une stratul de zăpadă este mic, riscul de avalanșă va fi redus. 

RISC 2 - MODERAT

Zăpadă proaspătă
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Evoluția vremii din perioada 09-13.12.2021

      Vremea a fost închisă și în întreaga zonă montană au căzut precipitații mixte în zonele joase și sub formă de 
ninsoare în cele înalte, la peste 1800 m. Vântul a prezentat intensificări de peste 120 km/h pe crestele Carpaților 
Meridionali, din sector sud - sud-vestic. Stratul de zăpadă depus a fost consistent în Carpații Meridionali (40 - 60 cm), 
îndeosebi în Munții Făgăraș și Bucegi; pe văi și în zonele adăpostite sunt formate depozite însemnate.

Prognoza vremii în intervalul 13.12.2021 ora 20 - 16.12.2021 ora 20
   Cerul va fi temporar noros. Pe arii restrânse, trecător, se vor semnala precipitații predominant sub formă de ninsoare, 
slabe cantitativ. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări temporare pe creste.

Temperaturi prognozate în intervalul 13.12.2021 ora 20 - 16.12.2021 ora 20:
Peste 1800 m:                                                                Sub 1800 m: 
temperaturi minime: -12 la -7 grade                                temperaturi minime: -7 la -2 grade
temperaturi maxime: -9 la -3 grade                                 temperaturi maxime: -4 la 0 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 1000 m spre 600 m
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