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Masivul Bucegi    RISC  2 - moderat

     Zone de risc

Descrierea riscului
Răcirea vremii va consolida stratul umezit de temperaturile ridicate din ultimele zile. Principalul risc 

e reprezentat de prezența unui strat de cristale tip cupă la 40-50 cm în profunzime, strat peste care zăpada 
din partea superioară poate aluneca sub acțiunea unor supraîncărcări mari. În locurile adăpostite regăsim 
depozite de zăpadă. La supraîncărcări mari, pot fi declanșate avalanșe de mici dimensiuni pe versanții 
suficient de înclinați.
Stratul de zăpadă

Stratul de zăpadă e alcătuit în partea superioară predominant din particule fine iar în interior 
regăsim fațete plane și cristale cupă, cu rezistență scăzută. În zonele adăpostite, depozitele de zăpadă 
pot depăși 1-1.5 m.  

Strat consistent de 
zăpadă în Făgăraș. 
Risc însemnat de 
avalanșe în Munții 
Făgăraș. 

Strat de instabilitate
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Munții Făgăraș    RISC  3 - însemnat

Principalul risc e reprezentat de stratul instabil de zăpadă din partea superioară a stratului, format 
prin acumulări din episoadele recente de ninsori, care deși s-a mai stabilizat, poate fi dislocat chiar și la 
supraîncărcări mici, declanșând avalanșe mici sau medii pe versanții înclinați. În zonele adăpostite, cu 
acumulări mai mari, se pot antrena volume mai însemnate de zăpadă. 

Descrierea riscului

Stratul de zăpadă
În partea superioară a stratului, stratul instabil măsoară pe alocuri 40-50 cm. Este in proces de 

tasare și compactare și este depus peste straturile mai vechi, relativ stabile. În locurile adăpostite, 
depozitele de zăpadă măsoară pe alocuri peste 2 metri. 

Munții Parâng-Șureanu    RISC 1 - redus

Descrierea riscului
Avalanșele de mici dimensiuni sunt posibile doar în cazuri izolate, la supraîncărcări mari, în zonele 

cu acumulări mai mari de zăpadă și cu pante foarte înclinate.
Stratul de zăpadă

Stratul de zăpadă este consolidat și relativ stabilizat, dar depozitele de zăpadă de pe văi și din alte 
zone adăpostite pot depăși 30-40 cm.  

    Zone de risc

     Zone de risc



Munții Călimani-Bistriței-Ceahlău    RISC 1 - redus

Descrierea riscului
Avalanșele de mici dimensiuni sunt posibile doar în cazuri izolate, la supraîncărcări mari, în zonele 

cu pante foarte înclinate, unde sunt acumulări mai importante de zăpadă. 

Stratul de zăpadă
Stratul de zăpadă are dimensiuni reduse și în general compactat și înghețat.
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Munții Rodnei    RISC 1 - redus

Descrierea riscului
Avalanșele de mici dimensiuni sunt posibile doar în cazuri izolate, la supraîncărcări mari, în zonele 

cu acumulări mai mari de zăpadă și cu pante foarte înclinate. 

Stratul de zăpadă
Stratul de zăpadă este consolidat și relativ stabilizat.

     Zone de risc

    Zone de risc



Munții Țarcu-Godeanu     RISC 1 - redus

Munții Vlădeasa-Muntele Mare    RISC 1 - redus

Descrierea riscului
La supraîncărcări mari se pot declanșa avalanșe de dimensiuni mici în zonele cu acumulări mai 

mari de zăpadă din zonele adăpostite și de pe văi.

Stratul de zăpadă 
Stratul de zăpadă este compactat și stabilizat și este depus peste stratul vechi, înghețat. 
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Descrierea riscului
La supraîncărcări mari se pot declanșa avalanșe de dimensiuni mici, pe pantele foarte înclinate din 

zonele cu acumulări mai mari de zăpadă din zonele adăpostite și de pe văi.

Stratul de zăpadă
Stratul de zăpadă are dimensiuni reduse, este în mare parte înghețat și stabilizat. 

 Zone de risc

 Zone de risc
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Evoluția vremii în intervalul 10.01.2020 ora 16 - 11.01.2020 ora 16 

Vremea a fost caldă pentru această perioadă. Cerul a fost variabil, cu înnorări temporare. Vântul a 
suflat moderat, din sector predominant nord-vestic, cu intensificări ce au depășit temporar 50-60 km/h în 
zona înaltă din majoritatea masivelor și 90-100 km/h în zona înaltă din vestul Meridionalilor(Țarcu). Stratul 
de zăpadă a scăzut în întreaga zonă montană, cu valori cuprinse între 1-4 cm în majoritatea masivelor, și 
cu până la 13 cm în Meridionali, în zonele cu strat mai consistent de zăpadă(Bâlea-Lac).  

Grosimea stratului de zăpadă în 11.01.2020, ora 14:
Carpaţii Meridionali: 128 cm la Bâlea-Lac, 51 cm la Vf. Omu, 31 cm la Păltiniș, 17 cm la Cuntu, 17 cm la 
Predeal, 15 cm Vf. Țarcu, 7 cm la Fundata, 13 cm la Parâng, 6 cm la Sinaia
Carpaţii Orientali: 50 cm la Lăcăuți, 21 cm la Vf. Călimani, 23 cm la Ceahlău-Toaca, 10 cm la 
Iezer-Rodnei, 8 cm la Bucin, 6 cm la Poiana Stampei
Carpaţii Occidentali: 35 cm la Semenic,15 cm la Vf. Vlădeasa 1800, 22 cm la Vlădeasa 1400, 22 cm la 
Stâna de Vale, 12 cm la Băișoara

Prognoza vremii în intervalul 11.01.2020 ora 20 - 13.01.2020 ora 20

         Valorile termice vor macra o ușoară scădere în primele 24 de ore, vremea menținându-se însă mai 
caldă decât în mod normal la această dată, și vor crește ușor în următoarele 24 de ore. Cerul va fi 
variabil, cu unele înnorări temporare în Orientali, unde, pe arii restrânse în cursul nopții de sâmbătă spre 
duminică și a zilei de duminică se vor semnala ninsori slabe. Vântul va sufla slab și moderat din sector 
predominant nord-vestic, cu rafale ce vor depăși 50-60 km/h în zona înaltă din majoritatea masivelor și 
90-100 km/h în zona înaltă din vestul Meridionalilor(Țarcu), în prima parte a intervalului. 

Temperaturi prognozate în intervalul 11.01.2020 ora 20 - 12.01.2020 ora 20:
Peste 1800 m: temperaturi minime: -11 la -8 gr.C; temperaturi maxime: -6  la -2 gr.C
Sub 1800 m: temperaturi minime: -7 la -4 gr.C; temperaturi maxime: -4 la 2 gr.C 

Temperaturi prognozate în intervalul 12.01.2020 ora 20 - 13.01.2020 ora 20:
Peste 1800 m: temperaturi minime: -9 la -6 gr.C; temperaturi maxime: -2 la 2 gr.C
Sub 1800 m: temperaturi minime: -7 la -4 gr.C; temperaturi maxime: 0 la 4 gr.C 

Vânt la 2500 m: 50-60 km/h din NV

meteorolog: Udo Reckerth



Legendă

Zăpadă viscolită cu formare de 
plăci de vânt

Alunecarea întregului strat

Zăpadă proaspătă

Strat de instabilitate

Principalele mecanisme ce conduc la declanșarea avalanșelor

Căsuțele marcate cu gri 
reprezintă expoziția 
versanților cu risc 

Zăpadă umedă


