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Plăci de vânt.
Risc moderat de avalanşe.

MUNȚII FĂGĂRAȘ

RISC 2 - MODERAT

La peste 1800 metri, în partea superioară a stratului de zăpadă întâlnim un strat
proaspăt ce depășește local 15-20 cm, depus peste stratul vechi care este în general îngheţat
și stabilizat. Vântul puternic a format pe versanții sudici și estici plăci noi de vânt, care se pot
rupe la supraîncărcări. Riscul declanșării avalanșelor este moderat (2), acesta fiind acum
prezent în zonele cu pulver proaspăt depus, care poate aluneca peste stratul vechi și înghețat
și în zonele cu plăci de vânt, care pe pantele suficient de înclinate se pot rupe sub acțiunea
unor suprasarcini.
Sub 1800 m altitudine, stratul de zăpadă proaspătă este mai consistent pe versanții
nordici, unde poate depăși local 10-15 cm, dar pe alocuri se pot găsi depozite mai consistente.
Coeziunea cu stratul vechi înghețat este redusă. Riscul declanșării avalanșelor de dimensiuni
mici este moderat (2) și poate apărea la supraîncărcări mari, pe pantele cu depozite mai
consistente de zăpadă de la peste 1500 m altitudine.
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MUNȚII BUCEGI

RISC 2 - MODERAT

La suprafață întâlnim câțiva centimetri de zăpadă proaspătă, depuși peste stratul vechi care
este în mare parte consolidat și înghețat. Vântul intens a format însă noi plăci de vânt, în general
subțiri, îndeosebi pe versanții estici și sudici, plăci care se pot rupe la supraîncărcări. În zonele
adăpostite se regăsesc depozite mai consistente de zăpadă. Riscul de declanșare a avalanșelor va
fi moderat (2), fiind prezent în special în zonele cu plăci de vânt, la supraîncărcări, pe pantele
înclinate.
La altitudini mai mici de 1800 m altitudine, stratul de zăpadă proaspătă este de asemenea
redus, fiind depus peste stratul vechi, consolidat și înghețat. Riscul de avalanșe se menţine
moderat (2), mai ales la peste 1600 m altitudine, în zonele cu depozite sau plăci.

MUNȚII RODNEI

RISC 2 - MODERAT

La suprafață întâlnim un strat de zăpadă proaspătă ce depășește local 10-15 cm. În
profunzime, stratul vechi este îngheţat şi stabilizat. În zonele înalte pe versanții sudici și estici,
s-au format noi plăci de vânt, iar în zonele adăpostite se regăsesc depozite mai însemnate de
zăpadă. La supraîncărcări, pe pantele mai înclinate, în zonele cu pulver sau cu 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).
Sub 1800 m stratul de zăpadă proaspătă de la suprafață este pe alocuri mai însemnat.
Coeziunea cu stratul vechi fiind redusă, există un risc de declanșare a avalanșelor pe pantele cu
grad mai mare de înclinare.
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MUNȚII PARÂNG-ȘUREANU

RISC 2 - MODERAT

La suprafața întâlnim un strat de zăpadă proaspătă care pe alocuri este mai consistent,
depășind local 15-20 cm și care prezintă coeziune redusă cu stratul vechi înghețat și stabilizat.
Pe văi sunt formate depozite în zonele adăpostite, iar în zonele înalte sunt formate plăci
recente de vânt, îndeosebi pe versanții sudici și estici, plăci care se pot rupe la supraîncărcări.
Riscul de avalanşe va fi moderat (2). La supraîncărcări mari se pot declanșa avalanşe în
general de dimensiuni mici, care pot angrena atât stratul de pulver nou depus, iar în zonele mai
înalte unele plăci de vânt care pot ceda la suprasarcini. Și sub 1800 m stratul nou depus este
local consistent, depășind pe alocuri 15 cm, strat depus peste vechea zăpadă înghețată și
peste care poate aluneca pe pantele favorabile și în special la suprasarcini.

MUNȚII ȚARCU-GODEANU

RISC 2 - MODERAT

La peste 1800 metri stratul de zăpadă proaspătă este relativ redus din cauza vântului care
a viscolit puternic ninsoarea, care se regăsește însă pe văi. La suprafață, sunt formate plăci
recente de vânt pe versanții estici și sudici, plăci care se pot fisura la suprasarcini. În zonele
adăpostite sunt prezente depozite mai consistente de zăpadă.
Sub 1800 m stratul de zăpadă proaspătă depășește pe alocuri 20-25 cm și este depus
peste crustele vechiului strat înghețat. Riscul de avalanşe va fi moderat (2). La supraîncărcări
mari se pot declanșa avalanşe de dimensiuni în general mici, care pot angrena stratul de pulver
atât la peste cât și sub 1800 m, iar în zonele mai înalte riscul principal este dat de potențiala
rupere a plăcilor de vânt la suprasarcini.
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MUNȚII CĂLIMANI-BISTRIȚEI-CEAHLĂU

RISC 2 - MODERAT

La suprafață se găsește un strat de zăpadă proaspătă, ce depășește local 10 cm, îndeosebi
pe versanții vestici și nordici. În profunzime, stratul vechi este îngheţat şi stabilizat. În zonele înalte
pe versanții sudici și estici, s-au format noi plăci de vânt, iar în zonele adăpostite se regăsesc
depozite mai însemnate de zăpadă. La supraîncărcări, pe pantele mai înclinate, în zonele cu pulver
sau cu plăci de vânt friabile, precum și în zonele cu depozite mai consistente, se pot declanșa
avalanşe de dimensiuni mici, riscul fiind moderat (2).
Sub 1800 m stratul de zăpadă proaspătă de la suprafață este pe alocuri mai însemnat,
îndeosebi pe versanții vestici și nordici. Coeziunea cu stratul vechi fiind redusă, există un risc de
declanșare a avalanșelor pe pantele cu grad mai mare de înclinare, în zonele cu acumulări mai
importante.

MUNȚII VLĂDEASA - MUNTELE MARE

RISC 2 - MODERAT

Stratul de zăpadă proaspătă, depus în ultimele zile, are dimensiuni mai importante pe
versanții vestici și nordici, unde depășește local 20 cm. Vântul puternic din zona de creastă a
transportat zăpadă recentă pe văi. Stratul nou depus nu prezintă o aderență bună cu stratul vechi,
care este consolidat și înghețat. În zonele înalte s-au format plăci de vânt. La supraîncărcări mari
se pot declanșa avalanșe de dimensiuni mici pe pantele cele mai înclinate și pe văi unde sunt
formate depozite mai consistente.
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Evoluția vremii în ultimele 24 de ore
Temperaturile au crescut ușor în cursul acestei după-amieze. Cerul a fost temporar noros în cursul
nopții, când pe arii restrânse s-au semnalat ninsori slabe, îndeosebi în Carpații Meridionali. Vântul a
prezentat intensificări susținute din sector nordic, cu rafale de 65-85 km/h în toate masivele spulberând
zăpada sau viscolind ninsoarea, cu rafale de 100-120 km/h pe crestele din Orientali și Bucegi și de
120-150 km/h pe crestele din restul Carpaţilor Meridionali, îndeosebi în masivele vestice. Local s-a
semnalat ceață, asociată și cu depuneri de chiciură. Stratul de zăpadă nu a avut variații importante,
crescând cu 5 cm la Bâlea-Lac și scâzând cu 1 cm la mai multe stații din toate grupele montane.
Grosimea stratului de zăpadă în 19.01.2022, ora 14:
Carpaţii Meridionali: 161 cm la Bâlea-Lac, 131 cm la Vf. Omu, 120 cm Vf. Țarcu, 54 cm la Cuntu, 41 cm
la Parâng, 28 cm la Sinaia, 24 cm la Păltiniș, 7 cm Fundata, 5 cm la Predeal .
Carpaţii Orientali: 89 cm la Vf. Călimani, 75 cm la Lăcăuți, 59 cm la Ceahlău-Toaca, 54 cm la Vf. Iezer,
55 cm la Bucin, 15 cm la Penteleu.
Carpaţii Occidentali: 59 cm la Stâna de Vale, 46 cm la Semenic, 18 cm la Vf. Vlădeasa 1800, 22 cm la
Roșia Montană, 14 cm la Băișoara.

Prognoza vremii în intervalul 19.01.2022 ora 20 - 20.01.2022 ora 20
Temperaturile vor continua să crească ușor în Carpații Meridionali și în sudul celor Orientali, în
timp ce în masivele nordice vor înregistra scăderi ușoare. Cerul va fi variabil cu înnorări
temporare mâine, după orele prânzului și în cursul serii, când îndeosebi în Carpații Occidentali, în
vestul Carpaților Meridionali și în nordul celor Orientali, se vor semnala ninsori moderate. Vântul
va slăbi în intensitate în cursul nopții, când doar pe creste va mai prezenta intensificări de 60-70
km/h, și se va intensifica mâine din sector vestic, cu rafale de 60-70 km/h în majoritatea masivelor
și de 90-110 km/h pe creste la orele prânzului, spulberând zăpada și reducând vizibilitatea. Local
se va semnala ceață, asociată și cu depunere de chiciură.
Temperaturi prognozate în intervalul 19.01.2022 ora 20 - 20.01.2022 ora 20:
Peste 1800 m: temperaturi minime: -12 la -8 gr.C; temperaturi maxime: -10 la -5 gr.C;
Sub 1800 m: temperaturi minime: -10 la -6 gr.C; temperaturi maxime: -7 la -1 gr.C;
Vânt la peste 2000 m: noaptea din sector predominant nord-vestic, cu viteze de 60-70 km/h,
mâine din sector predominant vestic, cu viteze de 100-110 km/h.
Izoterma de 0 grade: rămâne apropiată de sol în nordul Orientalilor și în Apuseni, urcă la
800-1000 m în Carpații Meridionali și în sudul celor Orientali
meteorolog: Udo Reckerth
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