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Ninsori însemnate 
cantitativ în Meridionali și 
de Curbură, moderate în 

nordul Orientalilor

RISC ÎNSEMNAT 
în zonele înalte din Munții 
Făgăraș, Bucegi și Parâng

   Pe versanții sudici, îndeosebi în zona crestelor, sunt formate plăci recente de vânt, plăci depuse 
peste zăpada mai consistentă acumulată în zilele precedente. Pe versanții nordici s-au acumulat, în 
ultimele 24 de ore, 5-15 cm zăpadă proaspătă care s-a depus peste plăcile mai vechi de vânt formate 
în perioada precedentă. Stratul de zăpadă relativ recentă atinge, în zonele înalte din Făgăraș și 
Bucegi, local 40-60 cm, iar în zilele următoare va crește treptat, îndeosebi pe versanții nordici, unde 
se mai pot depune local 25-35 cm. Pe văi și în locurile adăpostite sunt depozite însemnate. 
  Stratul consistent de la suprafață, are stabilitate și rezistență reduse. Acesta poate ceda atât 
spontan, sub propria greutate, cât și la supraîncărcări oricât de mici, ducând la declanșări de 
avalanșe. Riscul se menține în continuare, însemnat (3). 
În zonele joase, unde stratul de zăpadă este mai scăzut, riscul de avalanșă este moderat (2).

MUNȚII FĂGĂRAȘ și BUCEGI RISC 3 - ÎNSEMNAT 

Zăpadă proaspătă

MUNȚII PARÂNG-ȘUREANU   RISC 3 - ÎNSEMNAT

Temporar se vor semnala ninsori viscolite ce vor depune 10-20 cm de zăpadă proaspătă, îndeosebi 
pe versanții nordici. La peste 1800 m regăsim un strat de zăpadă proaspătă, ce depășește pe alocuri 
40-50 cm și plăci de vânt recente pe versanții sudici. Se menţin plăcile mai vechi de vânt formate pe 
versanții nordici, acum acoperite cu câțiva cm de zăpadă proaspătă, iar vântul intens de pe creste va 
forma plăci noi de vânt, pe versanții sudici.  În zonele adăpostite și pe văi se găsesc depozite însemnate 
de zăpadă. La supraîncărcări se pot declanșa avalanşe de dimensiuni mici și izolat medii, pe pantele cele 
mai înclinate, riscul fiind dat în principal de numeroasele plăci de vânt.  Sub 1800 m stratul are dimensiuni 
reduse. 

Plăci de vânt
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Evoluția vremii din perioada 16-17.12.2021

  Vremea a fost în general închisă și temporar a nins în general slab în toate masivele, moderat în 
Carpații Meridionali. Vântul a prezentat intensificări temporare din sector predominant nordic, cu 
viteze la rafală de 40 km/h în majoritatea masivelor, cu 80-90 km/h pe crestele din Orientali, Bucegi 
și estul Meridionalilor și de peste 100-120 km/h pe crestele din vestul Carpaților Meridionali. Local 
s-a semnalat ceață, asociată și cu depuneri de chiciură. Stratul de zăpadă a mai înregistrat creșteri 
mai importante în ultimele 24 de ore pe versanții nordici ai Munților Făgăraș și Bucegi, crescând 
local cu 5-15 cm, și doar cu câțiva cm în Orientali. Pe văi și în zonele adăpostite sunt formate 
depozite mai însemnate.

Prognoza vremii în intervalul 17.12.2021 ora 20 - 20.12.2021 ora 20
  Cerul va fi mai mult noros și temporar va ninge în toate masivele. Cantitățile de precipitații vor fi mai 
însemnate în Carpații Meridionali, în Carpații de Curbură și izolat în nordul celor Orientali. Local se vor 
depăși, prin cumulare în cele 3 zile, 10-15 l/mp în toate masivele și 25-30 l/mp pe versanții nordici ai 
Carpaților Meridionali, ai celor de Curbură și doar izolat în grupele nordice ale Carpaților Orientali. 
Vântul va sufla moderat, cu rafale de 40-50 km/h în majoritatea masivelor și de 90-100 km/h în zonele 
înalte din Carpații Meridionali și Orientali, viscolind și spulberând zăpada. Se va semnala ceață 
asociată și cu depuneri de chiciură. 

Temperaturi prognozate în intervalul 17.12.2021 ora 20 - 20.12.2021 ora 20:
Peste 1800 m:  Sub 1800 m: 
temperaturi minime:   -16..-10 grade;                     temperaturi minime: -14 la -4 grade
temperaturi maxime:  -11..-5 grade;                       temperaturi maxime: -10 la -1 grade      
 (valorile cele mai ridicate ale temperaturilor maxime se vor înregistra Duminică, 19.12.2021)

Vânt la peste 2000 m: din sector predominant nordic, cu viteze de până la 90-100 km/h  

Izoterma de 0 grade: 200-700 m meteorolog: Udo Reckerth 

    Stratul de zăpadă depus recent este mai consistent în zonele înalte, unde măsoară circa 20-30 cm, 
iar ninsorile din perioada următoare vor duce la creșteri de strat îndeosebi în masivele nordice și în 
vestul Carpaților Meridionali. Pe văi și zonele adăpostite sunt depozite mai însemnate. Stratul aflat la 
suprafață este moderat 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, unde 
stratul de zăpadă este mic, dar și în masivul Vlădeasa, riscul de avalanșă va fi redus. 

ÎN RESTUL MASIVELOR RISC 2 - MODERAT



Contact
E-mail: nivologiesibiu@meteoromania.ro
Sibiu, Strada Someșului nr.49, tel. 0770714242

www.metetoromania.ro

mailto:nivologiesibiu@meteoromania.ro

