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Ninsori slabe în zonele înalte,
precipitații mixte la altitudini
joase.
Risc însemnat de avalanşe în
Carpații Meridionali și Orientali.

MUNȚII FĂGĂRAȘ

RISC 3 - ÎNSEMNAT

În apropierea crestelor se mențin vechile plăci de vânt de pe versanții sudici, estici și sud-estici,
plăci acoperite cu un strat de zăpadă proaspătă. În partea superioară a stratului regăsim un strat
instabil de zăpadă recentă, ce depășește pe anumite pante 40-50 cm, prezentând stabilitate și
rezistență reduse. Pe văi și în locurile adăpostite sunt depozite însemnate de zăpadă, care depășesc
2 m. Stratul instabil din partea superioară poate ceda în special la supraîncărcări, oricât de mici, dar
izolat și în mod spontan, pe pantele cele mai înclinate, ducând la declanșări de avalanșe de
dimensiuni medii și izolat mari. Riscul este însemnat (3). Sub 1800 m altitudine, deși s-a mai
diminuat ca grosime, stratul de zăpadă este umezit și are încă dimensiuni importante în zona
1600-1800 m, riscul declanșării avalanșelor de dimensiuni medii fiind de asemenea însemnat (3),
risc care poate apărea atât spontan, cât și la supraîncărcări.
La altitudini mai mici de 1500 de metri stratul are dimensiuni reduse, iar riscul declanșării
avalanșelor este moderat pe pantele mai înclinate din zonele cu depozite mai însemnate de zăpadă.
Aici, doar la supraîncărcări mari, se pot declanșa izolat avalanșe de mici dimensiuni.
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MUNȚII BUCEGI

RISC 3 - ÎNSEMNAT

În zonele înalte se mențin plăcile mai vechi de vânt de pe versanții sudici, estici și sud-estici, plăci
acoperite de un strat de zăpadă proaspătă, iar în apropierea crestelor sunt formate cornișe de mari
dimensiuni. Stratul de zăpadă are dimensiuni importante pentru luna decembrie în zona înaltă,atât pe
versanții nordici, unde s-au acumulat cantități mai importante, cât și pe cei sudici și estici, unde a fost
transportată de vânt formând plăci și depozite. Cantități importante de zăpadă sunt transportate pe văi,
acolo unde sunt depozite însemnate, care depășesc 2 m și unde riscul este mai crescut.
Stratul instabil de la suprafață, are stabilitate și rezistență reduse și poate ceda mai ales la
supraîncărcări, oricât de mici, dar izolat și în mod spontan pe pantele cele mai înclinate, ducând la
declanșări de avalanșe de dimensiuni medii și izolat mari. Riscul este însemnat (3). Sub 1800 m
altitudine, deși s-a mai diminuat ca grosime, stratul de zăpadă este umezit și are dimensiuni importante în
zona 1600-1800 m, riscul declanșării avalanșelor de dimensiuni mici și medii fiind însemnat (3). Sub
1500 m, stratul nu are dimensiuni importante, iar riscul declanșării avalanșelor este redus.

MUNȚII RODNEI

RISC 3 - ÎNSEMNAT

Stratul de zăpadă are dimensiuni mai importante la peste 1800 m, ca urmare a ninsorilor însemnate
cantitativ din ultima săptămână. În zona de creastă regăsim plăci mai vechi de vânt, îndeosebi pe
versanții sudici, estici și sud-estici, plăci acoperite de zăpadă proaspătă. La peste 1800 m, în partea
superioară a stratului, întâlnim un strat de zăpadă recentă, ce depășește pe alocuri 40-50 cm și care
poate fi dislocat în condiții de supraîncărcare. În zonele adăpostite și pe văi se găsesc depozite mai
însemnate de zăpadă. Mai ales la supraîncărcări, dar izolat și în mod spontan pe pantele cele mai
înclinate, se pot declanșa avalanşe de dimensiuni medii și izolat mari. Sub 1800 m, în condiții de
supraîncărcare a stratului, se pot declanșa avalanșe de dimensiuni mici și izolat medii în zonele cu
depozite mai consistente, în special în etajul altitudinal 1500-1800 m.
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MUNȚII PARÂNG-ȘUREANU

RISC 3 - ÎNSEMNAT

Stratul de zăpadă este însemnat la peste 1800 m, depășind pe alocuri 130 cm grosime. Se mențin
plăcile recente de vânt din zona de creastă, formate îndeosebi pe versanții estici, sudici și sud-estici. În
partea superioară a stratului regăsim pe anumite pante un strat instabil de zăpadă recentă, ce depășește
pe alocuri 30-40 cm și care are stabilitate și rezistență reduse. În zonele adăpostite și pe văi se găsesc
depozite mai însemnate de zăpadă. La supraîncărcări se pot declanșa avalanşe de dimensiuni medii, pe
pantele cele mai înclinate, riscul fiind dat în principal de numeroasele plăci de vânt prezente în apropierea
crestelor. Sub 1800 m stratul are dimensiuni mai reduse și este umezit, iar în condiții de supraîncărcare a
stratului se pot declanșa avalanșe de dimensiuni mici, pe pantele mai înclinate.

MUNȚII ȚARCU-GODEANU

RISC 3 - ÎNSEMNAT

Stratul de zăpadă a mai crescut la peste 1800 m, local cu 10-15 cm, iar în partea superioară
regăsim un strat de zăpadă recentă, ce depășește pe alocuri 30-40 cm. În zona crestelor întâlnim plăcile
mai vechi de vânt, îndeosebi de pe versanții estici, sudici și sud-estici, plăci acoperite cu zăpadă
proaspătă. Depozitele mai consistente de zăpadă se întâlnesc pe văi. La supraîncărcări se pot declanșa
avalanşe de dimensiuni medii, pe pantele cele mai înclinate. Sub 1800 m stratul de zăpadă are
dimensiuni mai reduse și este umezit, iar în condiții de supraîncărcare a stratului se pot declanșa
avalanșe de dimensiuni mici și izolat medii. Sub 1500 m stratul a scăzut semnificativ.
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MUNȚII CĂLIMANI-BISTRIȚEI-CEAHLĂU

RISC 3 - ÎNSEMNAT

La peste 1800 m, în partea superioară a stratului, se întâlnește un strat consistent de zăpadă
proaspătă, în toate masivele, strat ce depășește local 30-35 cm. Se mențin plăcile recente de vânt de pe
versanții estici, sudici și sud-estici, plăci acoperite cu zăpadă proaspătă. Pe văi, sunt depozite mai
consistente de zăpadă decât în zona de creastă. La supraîncărcări se pot declanșa avalanşe de
dimensiuni medii, pe pantele cele mai înclinate, riscul fiind dat atât de plăcile de vânt prezente, cât și de
stratul de zăpadă relativ recentă, care depășește pe anumite pante 40-50 cm. Sub 1800 m, în condiții de
supraîncărcare a stratului, se pot declanșa avalanșe de dimensiuni mici și izolat medii în zonele cu
depozite mai însemnate de pe anumite văi.

MUNȚII VLĂDEASA - MUNTELE MARE

RISC 2 - MODERAT

În ultimele zile s-au înregistrat precipitații predominant sub formă de ninsoare, moderate cantitativ,
mai însemnate pe versanții vestici. Zăpada este umedă, îndeosebi sub 1600 m. La supraîncărcări, dar și
spontan, se pot declanșa avalanşe de dimensiuni mici și izolat medii pe pantele cele mai înclinate,
îndeosebi pe văile cu depozite mai însemnate de zăpadă.
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Evoluția vremii în ultimele 48 de ore
Temperaturile au fost ușor mai calde decât cele normale ale perioadei în Carpații Meridionali, unde s-au
semnalat lapovițe la altitudini joase, și apropiate de normal în rest. Cerul a fost mai mult noros. Temporar a nins, în
majoritatea masivelor. În Carpații Occidentali, în vestul celor Meridionali și în nordul celor Orientali cantitățile de
precipitații au depășit pe arii restrânse 15-20 l/mp, iar în restul masivelor au depășit pe alocuri 10 l/mp. Vântul a
suflat din sector vestic și sud-vestic, cu intensificări temporare de 30-40 km/h în toate masivele, iar pe creste cu
70-90 km/h, viscolind trecător ninsoarea. Local s-a semnalat ceață, asociată în zonele înalte și cu depuneri de
chiciură. Stratul de zăpadă a crescut la majoritatea stațiilor meteorologice, cu până la 10-12 cm pe creste,
exceptând unele stații de joasă altitudine și cele unde zăpada a fost viscolită. În masivul Bucegi, a fost semnalată o
avalanșă de placă de dimensiuni medii, la 2000m - expunere sudică.
Grosimea stratului de zăpadă în 29.12.2021, ora 14:
Carpaţii Meridionali: 172 cm la Bâlea-Lac, 134 cm la Vf. Omu, 59 cm Vf. Țarcu, 31 cm la Păltiniș, 26 cm la
Parâng, 25 cm la Sinaia, 11 cm la Predeal, 9 cm la Cuntu și 8 cm la Fundata.
Carpaţii Orientali: 74 cm la Lăcăuți, 69 cm la Vf. Călimani, 61 cm la Ceahlău-Toaca, 49 cm la Bucin, 34 cm la
Penteleu și 31 cm la Vf. Iezer.
Carpaţii Occidentali: 41 cm la Semenic, 44 cm la Stâna de Vale, 23 cm la Băișoara, 21 cm la Vf. Vlădeasa 1800
și 4 cm la Roșia Montană.

Prognoza vremii în intervalul 29.12.2021 ora 20 - 31.12.2021 ora 20
Temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale ale perioadei. Cerul va fi mai mult noros.
Temporar în această seară, în majoritatea masivelor, și trecător mâine la peste 1800 m, va ninge slab. Sub
1800 m, mâine, se vor semnala izolat precipitații mixte slabe, iar în 31 decembrie se vor semnala local
ninsori la peste 1800 m, iar sub această altitudine precipitații mixte slabe în cursul zilei. Vântul va avea
intensificări temporare din sector nord-vestic, ce vor depăși 70-80 km/h în zonele înalte în noaptea de
30/31 decembrie și în cursul zilei de 31 decembrie, viscolind și spulberând zăpada în zonele înalte. Local
se va semnala ceaţă asociată și cu depuneri de chiciură pe creste. Stratul de zăpadă nu va înregistra
modificări importante la peste 1800 m, iar la altitudini mai joase se va tasa ușor.
Temperaturi prognozate în intervalul 29.12.2021 ora 20 - 31.12.2021 ora 20:
Peste 1800 m: temperaturi minime: -8 la -5 gr.C; temperaturi maxime: -4 la 1 gr.C;
Sub 1800 m: temperaturi minime: -5 la -2 gr.C; temperaturi maxime: -2 la 6 gr.C; (cu cele mai ridicate
valori în ultima zi)
Vânt la peste 2000 m: din sector nord-vestic, cu rafale de 35-45 km/h astăzi și de 70-80 km/h în ultima
parte a intervalului
Izoterma de 0 grade: oscilează între 1000 m și 1800 m în majoritatea masivelor, cu cele mai scăzute
valori în nordul Carpaților Orientali și cu cele mai ridicate în Carpații Meridionali, îndeosebi în ultima zi
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