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Masivul Bucegi   RISC 1 - redus

Descrierea riscului
        Se va depune strat nou de zăpadă, care poate aluneca peste zăpada veche înghețată.  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 actual are dimensiuni reduse și este în general compactat și stabilizat. La peste 
1800 m, la suprafața stratului sunt formate cruste dure de îngheț-dezgheț. În zonele adăpostite depozitele 
de zăpadă ating 50-100 cm. 

Ninsori moderate în 
toate masivele. Strat în 
general stabilizat. 
Risc moderat de 
avalanșe în Munții 
Făgăraș. 

    Zone de risc Zăpadă proaspătă
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Munții Făgăraș    RISC 2 - moderat

Descrierea riscului
 Se va depune strat nou de zăpadă, care poate aluneca peste zăpada veche înghețată. Se pot 

declanșa avalanșe doar la supraîncărcări mari, pe versanții înclinați, în zonele cu acumulări mai mari de 
zăpadă. 

Stratul de zăpadă
La suprafață se găsesc cruste de îngheț-dezgheț, ce se umezesc ușor după-amiaza, mai ales pe 

pantele însorite. În locurile adăpostite, depozitele de zăpadă pot depăși 2 metri. 

Munții Parâng-Șureanu    RISC 1 - redus

Descrierea riscului
 Se va depune strat nou de zăpadă, care poate aluneca peste zăpada veche înghețată. Avalanșe de 

mici dimensiuni sunt posibile izolat, la supraîncărcări mari, în zonele cu acumulări mai mari de zăpadă și 
cu pante foarte înclinate.
Stratul de zăpadă

Stratul de zăpadă actual este consolidat și relativ stabilizat. Pe văi și în zonele adăpostite regăsim 
depozite mai mari de zăpadă.  

    Zone de risc

     Zone de risc

Zăpadă proaspătă

Zăpadă proaspătă



Munții Călimani-Bistriței-Ceahlău    RISC 1 - redus

Descrierea riscului
 Se va depune strat nou de zăpadă, care poate aluneca peste zăpada veche înghețată. Avalanșe de 

mici dimensiuni sunt posibile izolat, la supraîncărcări mari, în zonele cu pante foarte înclinate, unde sunt 
acumulări mai importante de zăpadă. 
Stratul de zăpadă

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

Descrierea riscului
 Se va depune strat nou de zăpadă, care poate aluneca peste zăpada veche înghețată. Avalanșe de 

mici dimensiuni sunt posibile  izolat, la supraîncărcări mari, în zonele cu acumulări mai mari de zăpadă și 
cu pante foarte înclinate. 

Stratul de zăpadă
Stratul de zăpadă actual are dimensiuni reduse, este consolidat și stabilizat.

     Zone de risc

    Zone de risc

Zăpadă proaspătă

Zăpadă proaspătă



Munții Țarcu-Godeanu     RISC 1 - redus

Munții Vlădeasa-Muntele Mare    RISC 1 - redus

Descrierea riscului
 Se va depune strat nou de zăpadă, care poate aluneca peste zăpada veche înghețată. La 

supraîncărcări mari, izolat se pot declanșa avalanșe de dimensiuni mici în zonele cu acumulări mai 
importante de zăpadă în zonele adăpostite și pe văi.

Stratul de zăpadă 
Stratul de zăpadă actual are dimensiuni reduse, este compactat și stabilizat. 

Buletin nivometeorologic pentru perioada 
28 ianuarie 2020 ora 20 - 29 ianuarie 2020 ora 20

Descrierea riscului
 Se va depune strat nou de zăpadă, care poate aluneca peste zăpada veche înghețată. La 

supraîncărcări mari, izolat se pot declanșa avalanșe de dimensiuni mici, pe pantele foarte înclinate din 
zonele cu acumulări mai mari de zăpadă în zonele adăpostite și pe văi.

Stratul de zăpadă
Stratul de zăpadă actual are dimensiuni reduse și este în cea mai mare parte stabilizat. 

 Zone de risc

 Zone de risc Zăpadă proaspătă

Zăpadă proaspătă
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Evoluția vremii în intervalul 27.01.2020 ora 16 - 28.01.2020 ora 16 

Vremea a fost caldă pentu această perioadă. Cerul a fost variabil, temporar noros. Local în  
Carpații Occidentali și Meridionalil s-au semnalat precipitații mixte, ninsoare în zona înaltă. Vântul a suflat 
slab și moderat, cu intensificări trecătoare pe creste. Local s-a semnalat ceață. Stratul de zăpadă a 
crescut ușor în Carpații Occidentali și Meridionali cu 1-4 cm, iar în rest s-a menținut constant, sau a 
scăzut cu până la 2 cm.

Grosimea stratului de zăpadă în 28.01.2020, ora 14:
Carpaţii Meridionali: 109 cm la Bâlea-Lac, 37 cm la Vf. Omu, 29 cm la Păltiniș, 13 cm la Predeal, 16 cm 
la Cuntu, 13 cm Vf. Țarcu, 8 cm la Parâng, 6 cm la Fundata, petice la Sinaia
Carpaţii Orientali: 42 cm la Lăcăuți, 9 cm la Vf. Călimani, 11 cm la Ceahlău-Toaca, 8 cm la Bucin, 4 cm 
la Iezer-Rodnei, petice la Poiana Stampei
Carpaţii Occidentali: 30 cm la Semenic, 18 cm la Stâna de Vale, 13 cm la Băișoara, 15 cm la Vlădeasa 
1400, 2 cm la Vf. Vlădeasa 1800

Prognoza vremii în intervalul 28.01.2020 ora 20 - 29.01.2020 ora 20

         Vremea se va răci. Cerul va fi mai mult noros. Pe arii extinse va ninge moderat dar în primele ore ale 
intervalului, la altitudini joase, sunt și condiții de precipitații mixte. În Carpații Occidentali și în Nordul celor 
Orientali local se vor atinge 20-25 l/mp iar în restul masivelor 10-15 l/mp. Pe alocuri se va depune strat mai 
consistent de zăpadă proaspătă. Vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare ce vor depăși 60-70 
km/h în majoritatea masivelor viscolind și spulberând zăpada, iar pe creste 90-100 km/h. Se va semnala 
ceață asociată și cu depuneri de chiciură.  

Temperaturi prognozate în intervalul 28.01.2020 ora 20 - 29.01.2020 ora 20:
Peste 1800 m: temperaturi minime: -10 la -7 gr.C; temperaturi maxime: -8 la -4 gr.C 
Sub 1800 m: temperaturi minime: -7 la -1 gr.C; temperaturi maxime: -4 la -1 gr.C 

Vânt la peste 2000 m: circulație predominant vestică în intensificare, cu viteze de 90-100 km/h 

   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


