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Masivul Bucegi   RISC 1 - redus

Descrierea riscului
         Cu totul izolat, pe pantele foarte înclinate și cu depozite mai importante de zăpadă, la supraîncărcări 
mari pot fi declanșate avalanșe de mici dimensiuni. 

Stratul de zăpadă
Stratul de zăpadă are dimensiuni mai mici de 50 cm și este în general compactat și stabilizat. La 

suprafața s-au format cruste dure de îngheț-dezgheț, care după-amiaza se pot umezi ușor pe fondul 
insolației. În zonele adăpostite, depozitele de zăpadă pot depăși 1 metru.  

    Zone de risc

Strat în general 
stabilizat. 
Risc moderat de 
avalanșe în Munții 
Făgăraș. 
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Munții Făgăraș    RISC 2 - moderat

Descrierea riscului
Se pot declanșa avalanșe doar la supraîncărcări mari, pe versanții înclinați, în zonele cu acumulări 

mai mari de zăpadă. 

Stratul de zăpadă
În stratul de zăpadă va continua procesul de compactare și ușoară tasare. La suprafață se găsesc 

cruste de îngheț-dezgheț, ce se umezesc ușor după-amiaza, mai ales pe pantele însorite. În general 
stratul de zăpadă măsoară aproximativ 1 metru, iar în locurile adăpostite depozitele de zăpadă pot depăși 
2 metri.

Toate masivele    Informare
Stratul de zăpadă are în general dimensiuni reduse, este discontinuu în multe zone și este 

compactat și stabilizat. 

     Zone de risc
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Evoluția vremii în intervalul 19.01.2020 ora 16 - 20.01.2020 ora 16 

Cerul a fost variabil, cu înnorări temporare în zona joasă în prima parte a intervalului, când izolat 
s-au semnalat ninsori slabe. Vântul a suflat slab și moderat, cu unele intensificări pe creste. Pe arii 
restrânse s-a semnalat ceață, asociată izolat și cu chiciură. În toate zonele montane stratul de zăpadă a 
continuat să scadă ușor, cu până la 3 cm.

Grosimea stratului de zăpadă în 20.01.2020, ora 14:
Carpaţii Meridionali: 111 cm la Bâlea-Lac, 48 cm la Vf. Omu, 30 cm la Păltiniș, 12 cm la Cuntu, 11 cm 
Vf. Țarcu, 15 cm la Predeal, 8 cm la Parâng, 6 cm la Fundata, petice la Sinaia
Carpaţii Orientali: 42 cm la Lăcăuți, 16 cm la Vf. Călimani, 13 cm la Ceahlău-Toaca, 8 cm la Bucin, 4 cm 
la Iezer-Rodnei, 1 cm la Poiana Stampei
Carpaţii Occidentali: 28 cm la Semenic, 18 cm la Stâna de Vale, 13 cm la Băișoara, petice la Vf. 
Vlădeasa 

Prognoza vremii în intervalul 20.01.2020 ora 20 - 23.01.2020 ora 20

         Vremea va fi în general frumoasă în prima parte a intervalului. În cursul nopții de 22 spre 23 ianuarie 
și în cursul zilei de 23 ianuarie va ninge, local în vestul Carpaților Meridionali și în sudul Orientalilor și 
izolat în restul masivelor. Precipitațiile vor fi în general slabe și doar izolat noul strat va depăși 15...20 cm.  
Din după-amiaza zilei de 22 ianuarie, vântul se va intensifica, până la tare îndeosebi la altitudini mari, 
unde vor fi rafale de peste 80...90 km/h, ce vor viscoli ninsoarea și vor spulbera zăpada. 

Temperaturi prognozate în intervalul 20.01.2020 ora 20 - 21.01.2020 ora 20:
Peste 1800 m: temperaturi minime: -11 la -7 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 21.01.2020 ora 20 - 22.01.2020 ora 20:
Peste 1800 m: temperaturi minime: -9 la -5 gr.C; temperaturi maxime: -3 la 1 gr.C 
Sub 1800 m: temperaturi minime: -7 la -4 gr.C; temperaturi maxime: -3 la 6 gr.C 

Temperaturi prognozate în intervalul 22.01.2020 ora 20 - 23.01.2020 ora 20:
Peste 1800 m: temperaturi minime: -16 la -10 gr.C; temperaturi maxime: -12 la -7 gr.C 
Sub 1800 m: temperaturi minime: -11 la -5 gr.C; temperaturi maxime: -8 la -1 gr.C 

Vânt la peste 2000 m: circulație nordică și nord-vestică pe întreg intervalul; în prima parte, vânt 
slab la moderat, cu rafale de până la 30...40 km/h; din data de 22 ianuarie vântul va sufla tare, cu viteze 
ce vor depăși la rafală 80...90  km/h pe creste

   

meteorolog: Eugen Mihuleț



Legendă

Zăpadă viscolită cu formare de 
plăci de vânt

Alunecarea întregului strat
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Strat de instabilitate

Principalele mecanisme ce conduc la declanșarea avalanșelor

Căsuțele marcate cu gri 
reprezintă expoziția 
versanților cu risc 

Zăpadă umedă


