
RISCURI Ş
I C

ATASTROFE 

An I
X vo

l. 8
, n

r. 2
/20

10

Fenomene şi procese climatice de risc 
 

 103

 
RISCUL DE AVALANŞĂ ÎN CARPAŢII ROMÂNEŞTI.  

STUDIU DE CAZ MUNŢII FĂGĂRAŞ  
(SEZONUL 2008 – 2009) 

 
O.N. CÂMPEAN, IOANA CÂMPEAN 

 
 

ABSTRACT.- Avalanche risk of Romanian Carpathians.Case study Fagaras 
Mountains (2008-2009 season). Avalanches are the Romanian Carpathians, one of the 
most common weather hazards, their consequences are often negative for lovers of 
mountain tourists. NMA SAT program undertaken since 2004 in collaboration with the 
Center d'Étude de la Neige (Snow Study Center) of Météo France would meet the actual 
need relevant information on these events and by monitoring snow and you and estimation 
of risk of avalanches in the area monitored Bucegi and Fagaras. As a case study in the 
present study we conducted a risk analysis of avalanches, is in the Fagaras Mountains in 
winter 2008 - 2009, trying to highlight the causes and consequences of opening them but 
just to reveal the practical importance of monitoring climatic risk phenomena. The study is 
based on data obtained by sampling station Bâlea Lake, the only weather station in the 
Fagaras Mountains. 

 
Key-words: risk, disaster, avalanche, monitoring, snow survey, snow meteorology        
bulletins. 
 
1. Introducere 
 
Avalanşele sunt fenomene naturale cu consecinţe distructive mari, 

comparabile cu cele declanşate de cutremurele de pământ sau alunecările de teren, 
datorită, pe de o parte caracterului imprevizibil, iar pe de altă parte forţelor de şoc 
cu care acţionează. Cel mai adesea avalanşele nu sunt însoţite de victime umane, 
trecând neobservate, însă prezenţa omului induce caracterul distructiv, prin 
prezenţa sa în arealele montane, singurul mediu natural specific acestor fenomene. 

Avalanşele sunt legate intrinsec de mediul montan, în special zona înaltă 
unde zăpada este prezentă o mare parte a anului, sau cum este cazul marilor lanţuri 
montane înalte Himalaza, Pamir, Caucaz, Alpi etc. tot timpul anului. În România 
prezenţa avalanşelor este legată strict de domeniul carpatic, însă, comparativ cu 
alte ţări europene, intensitatea lor este redusă, datorită altitudinii reduse a 
Carpaţilor româneşti comparativ cu masivele mai sus menţionate şi masivităţii mai 
scăzute. Cele mai numeroase cazuri de avalanşă se semnalează în golurile alpine, la 
peste 1500-1600 m altitudine, cu o probabilitate de producere de o dată sau mai 
multe ori într-o iarnă, datorită lipsei scutului protector şi caloric pe care-l formează 
pădurea. Aici au fost semnalate peste 2000 culoare de avalanşă. 
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Literatura de specialitate include avalanşele hazardelor naturale climatice, 
alături de viscole, îngheţ, furtuni de zăpadă şi au diferite grade de periculozitate şi 
intensitate (tabelul 1). 

În România avalanşele nu periclitează aşezările omeneşti, pentru simplul 
motiv că acestea sunt aşezate, de obicei, sub limita de influenţă a avalanşelor 
puternice, cu toate astea şi ţara noastră a consemnat pagube însemnate şi pierderi 
de vieţi omeneşti în urma avalanşelor.  

 
Tabel nr. 1. Intensitatea avalanşelor. Parametrii hotărâtori şi criterii decisive  

(după Tobin, Montz, 1996) 

Hazardul Efectele 
posibile 

Intensitate 
puternică 

Intensitate 
medie 

Intensitate 
slabă 

curgătoare Presiunea 
avalanşei P > 30 kN/m2 P > 3 kN / m2 -  

Avalanşă 
prăfoasă Presiunea 

avalanşei 
P > 30  
kN/m2 

30 > P > 3 
kN/m2 P< 3 kN / m2 

 
Studiile efectuate pentru România au demonstrat un volum al depozitelor 

pe care le formează avalanşele din Carpaţii româneşti de ordinul a 10000 m3 – 
20000 m3, atingând sau depăşind mai rar 100 000 m3, în comparaţie cu avalanşele 
care se produc, spre exemplu în Alpi sau Caucaz, ale căror conuri depăşesc 
frecvent 100 000 m3 şi ating uneori 1 000 000 m3 sau mai mult (Moţoiu, 2008). 

Monitorizarea riscului de avalanşă şi a caracteristicilor stratului de zăpadă 
reprezinta una din principalele metode de determinare a locului şi momentului de 
producere a acestora. Pentru aceasta, în cadrul Administraţiei Naţionale de 
Meteorologie, începând cu anul 2004, se desfăşoară programul de nivologie8, în 
colaborare cu Centre d’Étude de la Neige, ca răspuns la nevoia crescândă de a se 
obţine informaţii cât mai exacte asupra condiţiilor generatoare de avalanşe. Scopul 
programului vizează în principal monitorizarea stratului de zăpadă şi estimarea 
gradului de risc (pe scara europeană - de la 1 la 5) de producere a avalanşelor în 
zona monitorizată a Munţilor Bucegi şi Făgăraş.  

Evenimentele produse în ultimii ani demonstrează că extinderea 
activitatilor turistice şi sportive în zonele montane din România trebuie să se facă 
în strânsă interdependenţă cu evaluarea şi monitorizarea hazardelor naturale 
montane. 

 
 
 

                                                 
8 nivologia - studiul ştiinţific al zăpezii şi prevederii riscului de producere a avalanşelor - constituie o 
activitate relativ recentă în activitatea Administraţiei Naţionale de Meteorologie. 
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2. Riscul de avalanşă  
 
Caracteristicile avalanşelor şi probabilitatea expunerii persoanelor sau 

bunurilor sunt elementele care se iau în calculul riscului indus de acest fenomen 
natural. În funcţie de caracteristicile fenomenului au fost întocmite o serie de scale 
de risc ale gradelor de risc de avalanşă. În majoritatea ţărilor europene scala de risc 
utilizată este cea întocmită de EISL Davos, care cuprinde 5 nivele de risc (tabelul 
2). 

 
Tabel nr. 2. Scala europeană de risc de avalanşă 

 
1 – RISC REDUS - stratul de zăpadă este în general stabilizat pe majoritatea 

pantelor; declanşarea avalanşei este posibilă doar în cazul 
unei supraîncărcări mari a stratului de zăpadă de pe pantele 
înclinate. Spontan se pot produce doar curgeri sau avalanşe 
de mici dimensiuni. 

2 – RISC 
MODERAT 

- pe anumite pante suficient de înclinate, stratul de zăpadă este 
mediu stabilizat; în rest este stabil. Declanşările de avalanşe 
sunt posibile mai ales din cauza supraîncărcării (cu schiori 
sau turişti) şi pe unele pante ce sunt descrise în buletin. Nu 
sunt aşteptate declanşările spontane de avalanşe de mare 
amploare. 

3 – RISC 
INSEMNAT 

- pe numeroase pante suficient de înclinate, stratul de zăpadă 
este mediu sau puţin stabilizat; declanşările sunt posibile 
chiar în condiţiile unei slabe supraîncărcări şi pe numeroase 
pante, mai ales pe cele descrise în buletin; în anumite 
situaţii sunt posibile unele declanşări spontane de avalanşe 
medii şi câteodată chiar avalanşe mari. 

4 – RISC MARE - stratul de zăpadă este puţin stabilizat pe majoritatea pantelor 
suficient de înclinate; declanşarea este probabilă chiar şi 
printr-o slabă supraîncărcare, pe numeroase pante suficient 
de înclinate, în anumite situaţii sunt de aşteptat numeroase 
declanşări spontane de avalanşe medii şi câteodată chiar 
mari.  

5 – RISC FOARTE 
MARE 

- instabilitatea stratului de zăpadă este generalizată; se produc 
spontan numeroase declanşări de avalanşe de mari 
dimensiuni, inclusiv pe pante puţin abrupte 

 
În România, spre deosebire de alte ţări nu există statistici întocmite pentru 

riscurile de avalanşe şi pagubele rezultate în urma acestora, însă acestea se produc 
cel mai adesea în Carpaţii Meridionali (Munţii Făgăraş şi Munţii Bucegi), dar şi în 
Carpaţii Occidentali (Munţii Bihor), sau în Carpaţii Orientali (Munţii Rodnei). 
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3. Avalanşele din Munţii Făgăraş (iarna 2008-2009) 
 
Munţii Făgăraş reprezintă grupa de munţi cea mai înaltă şi cu aspectul cel 

mai impunător din cadrul Carpaţilor Româneşti, având o structură geologică 
complexă, în care predominante sunt şisturile cristaline. 

Au o lungime de peste 70 km, fiind constituiţi dintr-o creastă principală 
orientată est – vest, din care se ramifică culmi secundare spre nord şi sud, paralele 
între ele. Creasta principală a Munţilor Făgăraş se desfăşoară pe o lungime de peste 
50 km, la o altitudine de peste 2000 m, întâlnindu-se 7 vârfuri cu altitudini peste 
2500 m între care şi cele mai înalte din România (Vf. Moldoveanu, 2544 m, şi Vf. 
Negoiul, 2535 m). Crestele secundare sunt mai scurte spre nord, spre Valea Oltului 
şi mai prelungi spre sud, cu scăderea altitudinală treptată şi evidenţierea 
platformelor de eroziune (platforma Borăscu se desfăşoară la 2000 m altitudine, 
platforma Râu – Şes este evidentă pe culmile secundare, iar platforma Gornoviţa se 
evidenţiază ca nivele de umeri). Pe versantul nordic, crestele secundare se află la 
aceeaşi altitudine formând un nivel de creastă. 

Relieful glaciar este foarte bine reprezentat prin numeroase văi glaciare, 
mai ales spre nord, cu circuri glaciare de obârşie şi morene terminale la 1600 m, 
lacuri glaciare, iar crestele au aspect de custură. 

Relieful periglaciar este foarte bine dezvoltat, fiind evidenţiate forme tipice 
cum sunt: culoare de avalanşă, blocuri glisante, cercuri de pietre etc. 

Această morfologie complexă, alături de masivitatea şi altitudinea pe care 
o prezintă, constituie aspecte favorizante în apariţia riscului de avalanşă. 

Dintre avalanşele cu efect distructiv în Munţii Făgăraş, citate în literatura 
de specialitate, se pot menţiona următoarele:  

- Avalanşa de la Bâlea Lac din 17 aprilie 1977 soldată cu 23 de morţi (7 
adulţi şi 16 copii  din Sibiu). 
 - Avalanşa din 26/27 februarie 1973 de pe Valea Bâlea, în golul alpin, 
amonte de cascadă, în punctul numit „Stâna Bâlea”; avalanşa a traversat valea şi 
s-a oprit în zona barăcilor care adăposteau militarii de la construcţia drumului 
Transfăgărăşan, deteriorându-le. În dimineaţa zilei următoare barăcile au fost 
abandonate. 

-Avalanşa umedă produsă pe Valea Arpaşului, în aprilie 1964, când în mai 
puţin de două minute s-a format un depozit de zăpadă densă, cu un volum de 
35 000 m3. 
 - Avalanşa produsă la 12 februarie 1971 pe Valea Capra, culoar nr. 3, în 
timp ce lucrările la Transfăgărăşan erau întrerupte din cauza viscolului puternic. 
După ce a deplasat un buldozer în albia Văii Capra, dezmembrându-l complet, 
avalanşa a traversat valea pe versantul opus, unde a doborât pădurea pe o adâncime 
de 150 m, datorită curentului creat de presiunea aerului. 
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3.1. Estimarea riscului de avalanşă în Munţii Făgăraş  
Pentru evaluarea riscului de avalanşă în Masivul Făgăraş s-au folosit 

măsurătorile de la staţia meteorologică Bâlea-Lac, buletinul nivologic şi gradul de 
risc estimat fiind valabile doar pentru partea superioară a Văii Bâlea şi arealul 
înconjurător, ce prezintă asemănări din punct de vedere climatic. 

Conform metodologiei de lucru, gradul de risc la scara  unui masiv a fost 
stabilit în funcţie de valoarea cea mai ridicată, indiferent de natura sa (natural sau 
accidental) şi de tranşa altitudinală la care s-a aplicat, luând în considerare şi 
extinderea suprafeţelor pe care era posibilă declanşarea de avalanşe.  

Ca reper a fost luată altitudinea de 1800 m, care reprezintă limita de 
împădurire în Carpaţii Româneşti. Aceasta este determinată de factorii climatici şi 
reprezintă altitudinea până la care se întind zonele împădurite, fiind considerată 
limita până la care pădurea poate avea încă o funcţie eficace de protecţie contra 
avalanşelor; se consideră că sub această limită stratul de zăpadă este de obicei mai 
stabil. Buletinele nivometeorologice au inclus şi sistemul grafic comun de 
transmitere a informaţiilor privind riscul de avalanşă, unde se face diferenţierea pe 
etajele de altitudine (fig. 1). 

 

 

  
 

Conform metodologiei de lucru, gradul de risc la scara unui masiv este 
stabilit în funcţie de valoarea cea mai ridicată, indiferent de natura sa (natural sau 

Fig. 1. Simbol grafic ce 
include prezentarea 
gradului de risc de  

avalanşă  pe diferite etaje 
de altitudine. 
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accidental) şi de tranşa altitudinală la care se aplică, luând în considerare şi 
extinderea suprafeţelor pe care este posibilă declanşarea de avalanşe. La scara unui 
masiv gradul maxim de risc de avalanşă a coincis cu cel estimat pentru altitudini 
mai mari de 1800 m.  

În Masivul Făgăraş, buletinul nivologic şi gradul de risc de avalanşă 
estimat a fost diferenţiat pe altitudini, fiind valabil doar pentru zona Văii Bâlea şi 
arealul înconjurător, care prezintă asemănări din punct de vedere climatic. 

Astfel, gradul de risc cel mai frecvent utilizat pentru Munţii Făgăraş în 
sezonul 2008 – 2009 a fost de 3 – 49,37%, apoi 2 – 25,67%, 4 – 21,39% şi 1 – 
3,21%. Se observă că în acest sezon nu a fost emis nici un risc de grad 5 (foarte 
mare). Riscul maxim emis pentru Făgăraş a fost de 4 (mare).  
 

 
 

Fig. 2. Frecvenţa de utilizare a gradelor de risc de avalanşă (valorile maxime), conform 
scalei europene,  în cadrul buletinelor nivologice pentru munţii Bucegi şi Făgăraş în 

sezonul nivologic 2008 – 2009. 
 

În sezonul 2008-2009 au fost raportate la staţiile cu program 
nivometeorologic 45 de cazuri de avalanşă, atât din zona monitorizată, cât şi din 
celelalte masive montane; 12 persoane au fost surprinse de avalanşă, din care 5 au 
decedat (3 schiori şi 2 turişti). În special pe versanţii cu expunere sudică au căzut 
avalanşe de topire de mari dimensiuni, care au afectat atât fondul forestier cât şi 
drumurile, blocând circulaţia – de exemplu pe partea sudică a Transfăgărăşanului.  
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Tabel nr. 3. Bilanţul avalanşelor  înregistrate în Masivul Făgăraş 
(2008-2009) 

Data  Locul Altitudine (m) Exp. Sursa Risc 
2008.10.08 Valea Bâlii 2250-2500 » Obs. meteo 3 

2008.10.08 Valea Bâlii 2250-2500 » Obs. meteo 3 
2008.10.09 Valea Bâlii 2250-2500 E Obs. meteo 3 
2008.10.09 Valea Bâlii 2250-2500 » Obs. meteo  
2008.12.08    Salvamont Argeş 2 
2009.01.26 Valea Bâlii 2000-2250 NV Obs. meteo  3 
2009.02.14  Valea Bâlii   Obs. meteo 3 
2009.03.11 Valea Bâlii 2000-2250 NV Obs. meteo 4 
2009.03.13 La copertine   Salvamont Argeş 4 
2009.03.17 Valea Bâlii 2000-2250 N Salvamont Sibiu 4 
2009.03.21 Valea Bâlii 2000-2250 ». Obs. meteo 4 
2009.03.22 Valea Bâlii 2000-2250 » Obs. meteo 4 
2009.03.28 Valea Bâlii  » Obs. meteo 3 
2009.03.30 Valea Bâlii  » Obs. meteo 4 
2009.04.04 Valea Bâlii  »  4 
2009.04.05 Valea Bâlii  »  4 
2009.04.08 Vf. Capra 2000 S Salvamont Argeş  3 
2009.04.10 Valea Paltinu 2100 S Salvamont Argeş 3 
2009.04.26 Valea Bâlii 1750-200 NV Salvamont Sibiu 2 
2009.05.05 Valea Bâlii 2000-2250 »  2 
2009.05.12 Valea Bâlii 2250-2500 »  2 
2009.05.17 Valea Bâlii 2250-2500 N Obs. meteo 2 
2009.05.24  Valea Bâlii 2250-2500 N Salvamont Sibiu 2 

 
       *  » - mai multe expoziţii ale pantei 

 
Comparând informaţiile privind producerea avalanşelor cu riscul maxim 

prognozat pentru ziua respectivă, constatăm că cele mai multe evenimente s-au 
produs în cazul unui risc estimat de grad 3 şi 4, apoi în cazul unui risc moderat de 
grad 2, dar nu au lipsit nici cazurile în condiţiile unui risc redus de avalanşă 
(tabelul 3). Toate avalanşele înregistrate în sezonul 2008-2009 au fost de origine 
naturală. 
 Condiţiile de formare a avalanşelor au fost surprinse în fotografiile din 
figurile 3 şi 4. 
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Fig. 3.  Munţii Făgăraş – Bârcaciu, 24.01.2008 - Risc 3  (foto Emi Cristea). 

  
Fig. 4. Munţii Făgăraş - Valea Bâlii. (foto Salvamont Sibiu) 
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Concluzii 
 
Avalanşa reprezintă un fenomen gravitaţional constituit din alunecarea sau 

prăbuşirea maselor mari şi foarte mari de zăpadă şi gheaţă aflate în echilibru 
instabil, pe distanţe mai mari de 50 m, mărindu-şi volumul spre vale, la fel şi 
greutatea, viteza şi forţa, proporţional cu lungimea şi înclinarea pantei, dar şi cu 
diferenţa de nivel parcurse. 

Avalanşele sunt specifice masivelor montane înalte, în ţara noastră ele 
fiind prezente în Carpaţii Meridionali, cu preponderenţă, dar şi în Carpaţii 
Occidentali şi Orientali. 

Zona alpină a Munţilor Făgăraş a constituit în permanenţă o zonă clasică 
pentru descrierea avalanşelor desfăşurate în Carpaţii Româneşti, arealul Bâlea – 
Capra fiind inclus în categoria arealelor cu risc mare şi foarte mare.  

Pentru perioada analizată, sezonul 2008-2009, riscul de avalanşă cel mai 
mare estimat a fost de grad 4, cel mai adesea depăşindu-l pe cel estimat în Masivul 
Bucegi. Cele mai multe evenimente s-au produs în cazul unui risc estimat de grad 3 
şi 4, apoi în cazul unui risc moderat de grad 2, dar nu au lipsit nici cazurile în 
condiţiile unui risc redus de avalanşă. 
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