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Vânt tare în Orientali şi 
Meridionali.

Risc moderat de avalanşe. 

  La peste 1800 metri, stratul de zăpadă este în general stabilizat şi îngheţat la suprafaţă. Datorită 
vântului intens din ultimele zile (ce se va menține și în zilele următoare) sunt prezente numeroase 
plăci de vânt, care se pot rupe cu ușurință la supraîncărcări. Pe văi și în locurile adăpostite sunt 
depozitele mai vechi, însemnate de zăpadă. Riscul declanșării avalanșelor va fi moderat (2), acesta 
fiind amplificat în zonele cu plăci de vânt, care la supraîncărcări mai mari se pot rupe și aluneca cu 
ușurință pe pantele suficient de înclinate. Sub 1800 m altitudine, stratul este mai redus ca grosime și 
prezintă unele cruste de îngheț la suprafață. Riscul declanșării avalanșelor de dimensiuni mici este 
moderat (2) și poate apărea în special după-amiaza la supraîncărcări mari, pe pantele cu depozite 
mai consistente de zăpadă. 
    La altitudini mai mici de 1500 de metri stratul are dimensiuni reduse. 

RISC 2 - MODERATMUNȚII FĂGĂRAȘ  



MUNȚII BUCEGI

                      
    La altitudini mari stratul de zăpadă este în mare parte consolidat și înghețat în partea superioară, insă 
datorită vântului din ultimele zile (ce se va menține și în zilele următoare) sunt prezente numeroase plăci 
de vânt pe majoritatea versanţilor, care la supraîncărcări se pot rupe uşor, iar în apropierea crestelor sunt 
formate cornișe mai vechi de mari dimensiuni. Riscul de declanșare a avalanșelor va fi moderat (2), fiind 
amplificat la supraîncărcări mai mari, pe pantele înclinate, sau datorită ruperii plăcilor de vânt sau a 
cornișelor, La altitudini mai mici de 1800 m altitudine, stratul de zăpadă este de asemenea relativ 
stabilizat, are dimensiuni mai mici și prezintă unele cruste de îngheț la suprafață. Riscul de avalanșe se 
menţine moderat (2), mai ales după-amiaza când se pot declanșa curgeri de suprafață sau avalanșe de 
dimensiuni mici. Sub 1500 m, stratul nu are dimensiuni importante. 
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  RISC 2 - MODERAT

 MUNȚII RODNEI

     La suprafață se găsește un strat subțire de zăpadă proaspătă, care va mai crește ușor în următorul 
interval. Acest strat este depus peste stratul vechi îngheţat şi parţial stabilizat. În zona crestelor sunt 
formate multiple plăci de vânt, care se vor dezvolta și în zilele următoare, iar în zonele adăpostite și pe văi 
sunt depozitele însemnate de zăpadă. Sub 1800 m stratul de zăpadă are dimensiuni mai reduse, fiind 
parțial stabilizat, iar sub 1500 m nu are dimensiuni importante. La supraîncărcări pe pantele mai înclinate, 
mai ales unde sunt prezente şi plăci de vânt friabile, precum și în zonele cu depozite mai consistente, se 
pot declanșa avalanşe de dimensiuni mici și izolat medii, riscul fiind moderat (2).

 RISC 2 - MODERAT



MUNȚII PARÂNG-ȘUREANU

La peste 1800 metri stratul de zăpadă este în general consolidat, înghețat în partea superioară, iar 
la suprafață sunt formate plăci de vânt mai vechi, dar și recente, care la suprasarcini se pot fisura cu 
ușurință. Sub 1800 m stratul de are dimensiuni mai reduse. Acesta se va umezi ușor la suprafață la 
altitudini mai joase datorită insolației, iar în cursul nopților se vor forma cruste de îngheț. Riscul de 
avalanşe se menţine moderat (2). La supraîncărcări mari se pot declanșa curgeri superficiale sau 
avalanşe de dimensiuni mici, mai ales după-amiaza la altitudini mai joase, iar în zonele mai înalte riscul 
principal este dat de ruperea și alunecarea plăcilor de vânt existente. 

Buletin nivometeorologic pentru perioada 
14 ianuarie 2022 ora 20 - 17 ianuarie 2022 ora 20

  RISC 2 - MODERAT

MUNȚII ȚARCU-GODEANU

  La peste 1800 metri, zăpada căzută în ultima săptămână a fost puternic spulberată de vântul intens, 
care se va menține și în următoarele zile. Astfel au fost formate noi depozite în zonele adăpostite, dar și 
numeroase plăci de vânt în zonele înalte. În rest stratul este în general stabilizat şi îngheţat la suprafaţă. 
Sub 1800 m stratul are dimensiuni mai reduse, doar în zonele adăpostite sunt acumulări mai însemnate 
de zăpadă. Riscul declanșării avalanșelor va fi moderat (2), acesta fiind amplificat în zonele înalte cu 
plăci de vânt, care la supraîncărcări mai mari se pot rupe și aluneca cu ușurință pe pantele suficient de 
înclinate, iar la altitudini mai joase, în special după-amiaza, se pot semnala curgeri și avalanșe de 
suprafață de mici dimensiuni. 

  RISC 2 - MODERAT



 MUNȚII  CĂLIMANI-BISTRIȚEI-CEAHLĂU  RISC 2 - MODERAT

    Pe fondul vântului intens din ultimele zile, care se va menține și în zilele următoare, sunt formate 
multiple plăci de vânt în zonele înalte, iar în zonele mai joase și adăpostite sunt depozite mai însemnate 
de zăpadă. În rest stratul este în general consolidat și înghețat la suprafață. Riscul de avalanşe se 
menţine moderat (2). La supraîncărcări se pot declanșa avalanşe de dimensiuni mici și punctiform posibil 
medii, pe pantele cele mai înclinate, riscul fiind dat mai ales de plăcile de vânt prezente. 
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 MUNȚII  VLĂDEASA - MUNTELE MARE  RISC 1 - REDUS

Stratul de zăpadă este consolidat în cea mai mare parte, având și dimensiuni în general reduse. 
Mai ales după-amiaza se pot declanșa unele scurgeri de suprafață, iar la supraîncărcări mari se pot 
declanșa avalanșe de dimensiuni mici pe pantele cele mai înclinate și pe văi unde sunt prezente și 
depozite vechi mai consistente. 
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Evoluția vremii în ultimele 24 de ore 
Vremea s-a încălzit față de ziua precedentă. Cerul a fost variabil, temporar noros și pe arii restrânse în 

nordul Orientalilor și Occidentalilor a nins slab. Vântul a crescut în intensitate, prezentând intensificări temporare de 
50-70 km/h în toate masivele, iar pe creste a suflat tare, cu rafale de peste 100-120 km/h în Carpaţii Meridionali și 
90-110 km/h în Orientali, spulberând şi troienind zăpada și contribuind la formarea a noi plăci de vânt. Local s-a 
semnalat ceață, asociată cu depunere de chiciură în zonele înalte. Stratul de zăpadă a crescut cu câțiva centimetrii 
în unele zone cu vânt intens, în rest nu a prezentat variații semnificative. 

Grosimea stratului de zăpadă în 14.01.2022, ora 14:

Carpaţii Meridionali: 157 cm la Bâlea-Lac, 130 cm la Vf. Omu, 124 cm Vf. Țarcu, 33 cm la Cuntu, 25 cm la Sinaia 
și Parâng, 21 cm la Păltiniș și 6 cm Fundata. 

Carpaţii Orientali: 89 cm la Vf. Călimani, 70 cm la Lăcăuți, 57 cm la Ceahlău-Toaca, 47 cm la Vf. Iezer, 42 cm la 
Bucin, 10 cm la Penteleu. 

Carpaţii Occidentali: 42 cm la Stâna de Vale, 43 cm la Semenic, 20 cm la Vf. Vlădeasa 1800, 18 cm la Roșia 
Montană, 16 cm la Băișoara.

Prognoza vremii în intervalul 14.01.2022 ora 20 - 17.01.2022 ora 20
    Valorile termice se vor situa în jurul mediilor climatologice ale perioadei, dar vremea va fi în general 
vântoasă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare în prima și ultima parte a intervalului. În cursul nopții 
de vineri spre sâmbătă cerul va fi temporar noros și local în Carpaţii Orientali şi vestul Meridionalilor se vor 
semnala ninsori, în general  slabe cantitativ. Sâmbătă și duminică cerul va deveni variabil, parţial senin, cu 
unele înnorări sâmbătă în Orientali, unde izolat va mai ninge slab. Începând de duminică seara, cerul se va 
înnora treptat începând din nord, iar luni se vor semnala ninsori în extindere ca arie, moderate în jumătatea 
nordică a Carpaților Orientali. Vântul va prezenta intensificări temporare în toate masivele, cu rafale de 
peste 70 km/h, iar în zonele înalte va sufla tare, cu rafale de peste 100-120 km/h pe crestele Carpaţilor 
Orientali şi Meridionali, spulberând şi troienind puternic zăpada și reducând vizibilitatea. Local se va 
semnala ceață, asociată și cu depunere de chiciură. 

Temperaturi prognozate în intervalul 14.01.2022 ora 20 - 17.01.2022 ora 20:

Peste 1800 m: temperaturi minime: -16 la -8 gr.C; temperaturi maxime: -12 la -2 gr.C; 
Sub 1800 m: temperaturi minime: -12 la -6 gr.C; temperaturi maxime: -6 la 3 gr.C, cu cele mai ridicate 
valori în cursul zilei de duminică în Meridionali și Occidentali; 

Vânt la peste 2000 m: din sector predominant nord-vestic, cu viteze de 90-120 km/h, cu cele mai mari 
valori în Carpaţii Orientali şi Meridionali 

Izoterma de 0 grade: în coborâre accentuată sâmbătă de la 2200-2800 metri la 150-300 metri în nordul 
Carpaților Orientali și Occidentali și 600-700 metri în Carpaţii Meridionali, apoi duminică în creștere ușoară, 
iar luni din nou în coborâre

meteorolog: Ovidiu Câmpean
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