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Vânt puternic la altitudini mari.
Precipitații mixte. Răcire.     

      Risc însemnat de avalanşe 
         în Bucegi şi Făgăraş.

  La peste 1800 m regăsim numeroase plăci de vânt de grosimi variabile, îndeosebi pe 
versanții nordici și estici și un strat de zăpadă recentă, ce depășește pe alocuri 20-30 cm, în special 
pe versanții sudici. Vântul puternic va determina în continuare formarea plăcilor de vânt la peste 
1800 m, mai ales pe versanții nordici și estici. În zonele adăpostite sunt depozite mai însemnate de 
zăpadă. Riscul de declanșare a avalanșelor va fi amplificat și de faptul că, stratul de zăpadă depus 
în ultima saptămână și plăcile de vânt, au la bază cruste de gheață, peste care pot aluneca cu 
ușurință. Sub 1800 m stratul de zăpadă are dimensiuni mai reduse, dar între 1500-1800, pe alocuri, 
stratul de zăpadă depășește 40 cm. Pe fondul temperaturilor ridicate și al precipitațiilor lichide din 
cursul zilei de 31 decembrie, există un risc spontan de declanșare al unor avalanșe de dimensiuni 
mici sub 1800 m. La peste 1800 m, chiar și la supraîncărcări mici, se pot declanşa avalanşe de 
dimensiuni mici sau medii, prin ruperea plăcilor de vânt sau în zonele adăpostite cu acumulări mai 
importante de zăpadă, îndeosebi pe pantele mai înclinate. 

RISC 3 - ÎNSEMNATMasivele Făgăraş și Bucegi  



MUNȚII PARÂNG-ȘUREANU, ȚARCU-GODEANU

 La peste 1800 m se întâlnesc plăci de vânt, îndeosebi pe versanții nordici și estici, iar stratul de 
zăpadă recent depus are dimensiuni mai reduse, atingând local 15 cm. Vântul puternic va determina în 
continuare formarea plăcilor de vânt la peste 1800 m, pe versanții nordici și estici. În zonele adăpostite 
sunt depozite mai însemnate de zăpadă. Stratul de zăpadă depus la peste 1800 m în ultima săptămână 
are la bază cruste mai vechi de gheață peste care poate aluneca în condiții de supraîncărcare. 
Temperaturile diurne pozitive și precipitațiile lichide din cursul zilei de 31 decembrie, vor determina la 
altitudini joase, umezirea și topirea stratului de zăpadă. 

 La supraîncărcări se pot declanşa avalanşe de mici dimensiuni, îndeosebi în zonele adăpostite cu 
acumulări mai importante de zăpadă sau prin ruperea plăcilor de vânt de la peste 1800 m, iar în cazuri 
izolate se pot semnala curgeri și avalanșe de topire în etajul altitudinal 1500-1800 m, pe pantele mai 
înclinate. 
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 MUNȚII IEZER, CĂLIMANI-BISTRIȚEI-CEAHLĂU  RISC 2 - moderat

 La peste 1800 m se întâlnesc numeroase plăci de vânt, îndeosebi pe versanții nordici și estici, iar 
stratul de zăpadă depășește pe alocuri 30 cm. Zăpada recent depusă depășește local 15 cm. Vântul 
puternic va determina în continuare formarea plăcilor de vânt la peste 1800 m, pe versanții nordici și 
estici. În zonele adăpostite sunt depozite mai însemnate de zăpadă. La altitudini mari, zăpada depusă în 
ultima saptămână are la bază stratul vechi înghețat, peste care poate aluneca în condiții de 
supraîncărcare. Sub 1800 m, temperaturile diurne pozitive și precipitațiile mixte din cursul zilei de 31 
decembrie, vor determina umezirea și topirea zăpezii.

La supraîncărcări se pot declanşa avalanşe de mici dimensiuni, îndeosebi în zonele adăpostite cu 
acumulări mai importante de zăpadă sau prin ruperea plăcilor de vânt de la peste 1800 m, iar în cazuri 
izolate se pot semnala curgeri și avalanșe de topire în etajul altitudinal 1500-1800 m, pe pantele mai 
înclinate. 

. 

  RISC 2 - moderat
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Evoluția vremii în intervalul 28.12.2020 ora 16 - 30.12.2020 ora 16 

Vremea a fost vântoasă și relativ caldă pentru această perioadă. Local, s-au semnalat precipitații 
mixte în toate masivele,  temporar ninsori la peste 1800 m, mixte la altitudini mai joase. Cantitățile de apă 
căzute au depășit local 10-15 l/mp pe rama sudică a Carpaților Meridionali. Vântul a suflat temporar cu 
60-80 km/h în întreaga arie montană, viscolind zăpada la peste 1800 m, cu rafale de 90-140 km/h pe 
creste. Stratul de zăpadă nu a suferit variații importante la peste 1800 m  și a scăzut ușor la altitudini 
joase pe fondul temperaturilor pozitive. Temporar s-a semnalat ceață, asociată pe creste și cu depuneri 
de chiciură.   

 Grosimea stratului de zăpadă în 30.12.2020, ora 14:
Carpaţii Meridionali: 67 cm la Bâlea-Lac, 58 cm la Vf. Omu, 28 cm la Păltiniș, 26 cm la Sinaia, 20 cm Vf. 
Țarcu, 14 cm la Parâng  
Carpaţii Orientali: 34 cm la Vf. Călimani, 26 cm la Lăcăuți, 21 cm la Ceahlău-Toaca, 17 cm la Penteleu, 
8 cm la Vf.Iezer, 6 cm la Bucin   
Carpaţii Occidentali: 14 cm la Semenic, 7 cm la Vf. Vlădeasa 1800  

Prognoza vremii în intervalul 30.12.2020 ora 20 - 02.01.2021 ora 20

   Vremea se va răci. Cerul se va acoperi treptat din această noapte și se va degaja doar în cursul zilei de 
02 ianuarie. La noapte, începând din Carpații Occidentali și din vestul celor Meridionali, iar maine pe zi în 
extindere în toate masivele, se vor semnala precipitații mixte, ploi și lapovițe la altitudini mai joase și 
temporar ninsori la peste 1800 de metri. Cantitățile de apă vor depăși local 10-15 l/mp. În cursul nopții de 
31 decembrie/01 ianuarie local, iar în cursul zilei de 01 ianuarie pe arii ceva mai restrânse, vor predomina 
ninsorile, inclusiv la altitudini mai joase. Vântul va prezenta intensificări temporare de 50-60 km/h în toate 
masivele, iar în zonele înalte, de 80-90 km/h, viscolind zăpada și reducând vizibilitatea. Temporar se va 
semnala ceaţă asociată pe creste și cu chiciură. În noaptea de 01/02 ianuarie și în cursul zilei de 02 
ianuarie cerul va fi variabil și nu se vor semnala precipitații. 

Temperaturi prognozate în intervalul 30.12.2020 ora 20 - 31.12.2020 ora 20:
Peste 1800 m: temperaturi minime: -5 la 0 gr.C; temperaturi maxime: -3 la 1 gr.C 
Sub 1800 m: temperaturi minime: -1 la 2 gr.C; temperaturi maxime: 1 la 7 gr.C 

Temperaturi prognozate în intervalul 31.12.2020 ora 20 - 01.01.2021 ora 20:
Peste 1800 m: temperaturi minime: -9 la -4 gr.C; temperaturi maxime: -8 la -3 gr.C 
Sub 1800 m: temperaturi minime: -5 la 0 gr.C; temperaturi maxime: -3 la 2 gr.C 

Vânt la peste 2000 m: circulație din sector sud-vestic și vestic, cu rafale de 90 km/h  
Izoterma de 0 grade:  în scădere treptată de la 1900 la 1300 m 

meteorolog: Udo Reckerth 




