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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 11.12.2012, ora 08.00 – 12.12.2012, ora 08.00 

 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia şi prognoza hidrologică pe râurile interioare şi Dunăre din 

12.12.2012, ora 06.00 

 

RÂURI  
 Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursurile inferioare ale 

râurilor Jiu şi Ialomiţa, unde au fost în creştere prin propagare şi cursul inferior al 

Mureşului (sector Săvârşin-Nădlac), unde au fost în scădere. 

 Debitele se situează la valori cuprinse între 20-60% din mediile multianuale 

lunare, mai mari (între 60-90% din normalele lunare) pe unele râuri din bazinul 

superior al Mureşului (Topliţa, Răstoliţa, Gurghiu), bazinul superior al Oltului, 

Ialomiţa inferioară, Bistriţa şi pe unii afluenţi ai săi şi mai mici (sub 20% din 

normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Barcău, Bârlad, Cerna 

superioară şi unii alfuenţi ai săi (Bela Reca), pe unii afluenţi ai Turului (Valea Rea), 

Someşului (Sălăuţa, Şieu, Bistriţa, Ilişua, Lonea, Fizeş, Lăpuş, Cavnic), Crişului 

Negru (Valea Roşie, Holod, Teuz), Crişului Alb (Băneşti, Sebiş, Cigher), Mureşului 

(Comlod, Iara, Geoagiu, Feernic, Gâlda, Ampoi), Jiului inferior (Amaradia), Oltului 

mijlociu şi inferior (Hârtibaciu, Lotru, Bistriţa, Topolog) şi Argeşului superior (Râul 

Doamnei, Râul Târgului). 

 Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheaţă) au fost în 

extindere şi intensificare. 

 Predomină gheaţa la maluri pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, 

Tur, Someş, Crasna, Barcău, Mureş, Arieş, Târnave, Crişul Negru, Crişul Alb, Bega, 

Bârzava, Nera, Prahova, Buzău, Bârlad, unii afluenţii din bazinele superioare şi 

mijlocii ale Oltului, Argeşului şi Ialomiţei şi afluenţii Prutului. 
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 Predomină podul de gheaţă pe râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, 

Timiş, Moraviţa, bazinele superioare ale râurilor Someş şi Argeş şi bazinul superior 

şi mijlociu al Siretului (Suceava, Moldova, Bistriţa, Siret superior şi mijlociu şi 

Trotuş superior). 

Se menţine curgerea de năboi (zăpadă îngheţată în albie) pe cursurile 

superioare ale Mureşului, Oltului, Argeşului şi pe Bistriţa Aurie şi s-a intensificat pe 

râurile din vestul, sudul şi sud-estul ţării. 

Pe râul Bistriţa, amonte acumularea Izvorul Muntelui au apărut aglomerări de 

gheţuri pe o lungime totală de 5,44 km, iar situaţia pe tronsoane se prezintă astfel:  

- viaduct Poiana Largului - amonte 0.8 Km raul Bistrita prezinta aglomerari 

de gheturi cu grosime cuprinsa intre 0.1 -0.3 m; Tronsonul prezinta ochiuri si curge 

apa peste gheata; 

- de la baraj Topoliceni până amonte 1,0 km pod Săvineşti, comuna Poiana 

Teiului, pe o lungime de 4,6 km, râul prezintă aglomerări de gheţuri având grosimi 

de la 0,2 m la 0,7 m. Tronsonul prezintă ochiuri şi canal dezgheţat cu lăţimi de la 1.0 

la 4.0 m; 

- aval canal de fugă Pârâul Pantei, com. Borca, pe o lungime de 0,04 km râul 

prezintă aglomerări de gheţuri având grosimi de 0,1 m la 0,6 m; 

 - din amonte curge zai pe cca. 40% din suprafata apei. 

 Nivelurile pe râuri, la staţiile hidrometrice, se situează sub COTELE DE 

ATENŢIE. 

 Debitele vor fi în general staţionare, exceptând cursurile inferiore ale 

râurilor: Mures, Jiu, Argeş şi Ialomiţa unde vor fi în scădere uşoară. 

 Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheaţă) vor fi în 

extindere şi intensificare, predominând podul de gheaţă pe râurile din Maramureş, 

Transilvania, Banat şi Moldova.  

Se va menţine curgerea de năboi (zăpadă îngheţată în albie) pe cursurile 

superioare şi mijlocii ale Mureşului, Oltului, Argeşului şi pe Bistriţa Aurie. 

 Nivelurile pe râuri, la staţiile hidrometrice, se vor situa sub COTELE DE 

ATENŢIE.   

 

DUNĂRE  
 Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 11.12 – 

12.12.2012 a fost staţionar, având valoarea de 4.700 mc/s, sub media 

multianuala a lunii decembrie (5.200 mc/s). 

 Aval Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia-Calafat şi în 

creştere pe sectorul Bechet-Tulcea. 

 Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (4.600 mc/s). 

 Aval Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia-Calafat şi în 

creştere pe sectorul Bechet-Tulcea. 

 

 

2. Situaţia meteorologică în intervalul 11.12.2012, ora 08.00 – 12.12.2012, ora 

06.00 
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ÎN ŢARĂ 

 Vremea s-a înrăutăţit treptat, începând din sud-vest, cele mai afectate fiind 

Banatul, Oltenia, Muntenia, apoi şi cea mai mare parte a Moldovei, unde local 

ninsorile au fost mai abundente. În celelalte zone a nins în general slab, pe suprafeţe 

mai restrânse, iar pe litoral a plouat. Vântul s-a intensificat în regiunile sudice şi de 

răsărit, până la viteze de 50...60 km/h, iar la munte până la 85 km/h, viscolind şi 

spulberând temporar zăpada. Temperaturile maxime au fost cuprinse între -6 grade 

la Dej şi Petroşani şi 6 grade la Mangalia, iar la ora 06 valorile termice erau de la -9 

grade la Darabani până la 5 grade la Sulina. Era strat de zăpadă în majoritatea 

zonelor ţării, măsurând la ora 02, pe platformele staţiilor meteo, până la 101 cm la 

munte, 22 cm în Maramureş, 29 cm în Crişana, 47 cm Banat şi în Transilvania, 45 

cm în Moldova, 39 cm în Oltenia şi 28 cm în Muntenia. În primele ore ale 

intervalului, cu totul izolat în regiunile sudice a fost ceaţă. 

 

LA BUCUREŞTI 

 Vremea s-a înrăutăţit începând din partea a doua a zilei. Cerul s-a înnorat 

treptat, a nins abundent, astfel că s-a depus strat de zăpadă ce măsura la ora 02 până 

la 27 cm la staţia Filaret. Vântul a avut intensificări temporare în orele serii şi în 

prima parte a nopţii, cu viteze la rafală de până la 48 km/h, viscolind ninsoarea. 

Temperatura maximă a fost de 0 grade la Afumaţi şi Băneasa şi 1 grad la Filaret, iar 

la ora 06 se înregistrau -1 grad la Afumaţi şi -2 grade la Filaret şi Băneasa. 

 

3. Prognoza meteorologică pentru intervalul 12.12.2012, ora 08.00 – 13.12.2012, 

ora 08.00 

 

ÎN ŢARĂ 

  Vremea va fi rece, izolat geroasă noaptea. Cerul va fi mai mult noros şi va 

ninge în regiunile din nordul, nord-estul şi centrul ţării şi în toată zona montană, 

local în partea de vest a teritoriului şi doar pe arii restrânse, mai ales dimineaţa, în 

rest. Ninsorile vor fi în general slabe, exceptând Moldova, unde în prima parte a 

zilei local acestea vor fi mai intense. Vântul va sufla moderat, cu intensificări, 

în special pe timpul zilei, în regiunile sudice şi de răsărit, precum şi la 

munte. Temperaturile maxime se vor încadra între -8 şi 0 grade, mai ridicate pe 

litoral, iar cele minime între -14 şi -4 grade. Spre sfârşitul intervalului în zonele 

joase vor fi condiţii de ceaţă asociată cu depunere de chiciură. 

LA BUCUREŞTI 

 Vremea va fi rece. Cerul va fi mai mult noros, iar la începutul intervalului va 

mai ninge slab. Vântul va sufla moderat, cu unele intensificări pe parcursul zilei. 

Temperatura maximă va fi de -1...0 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii 

de -8 grade. La sfârşitul nopţii vor fi condiţii de ceaţă. 
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II. CALITATEA APELOR 

 

 Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

 

III.  CALITATEA MEDIULUI 

 

1.  În domeniul aerului 

 Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează că, din rezultatele 

analizelor efectuate, în data de 10.12.2012, în cadrul Reţelei Naţionale de 

Monitorizare, nu s-au constatat depăşiri ale pragurilor de alertă pentru NO2 (dioxid 

de azot), SO2 (dioxid de sulf) și ale pragurilor de alertă pentru O3 (ozon). Valoarea 

limită zilnică pentru  PM10 (50 µg/mc) a fost depăşită la staţiile: BH1-Oradea 

(urban) și CS3-Moldova Nouă (trafic). 

 

 Comisariatul Județean Timiș din cadrul Gărzii Naționale de Mediu 
informează telefonic despre producerea, în zona stadionului CFR Timișoara, în 

seara zilei de 11.12.2012, unui incendiu care a afectat o hală industrială cu o 

suprafață de  1.500 mp, în care se aflau diverse materiale combustibile (vopseluri, 

anvelope, mobilier și butelii de oxigen). Nu s-au înregistrat victime. Inspectoratul 

Județean Timiș pentru Situații de Urgență a intervenit cu șapte autospeciale pentru 

stingerea incendiului. 

  

2.  În domeniul solului şi vegetaţiei 

 Comisariatul Județean Buzău din cadrul Gărzii Naționale de Mediu 
informează că, în data de 11.12.2012, în jurul orei 10.00, pe raza localității Vâlcelele 

(punctul ,,Fântâna cu cumpănă”), județul Buzău, s-a produs o poluare accidentală a 

solului provocată de fisurarea conductei magistrale de transport țiței Bărăganu-

Onești, apartinând SC Conpet SA Ploiești. A fost afectată o suprafață de 

aproximativ 30 mp sol (islaz comunal). La momentul producerii avariei, în conductă 

nu se pompa țiței, poluantul scurs (țiței+apă) fiind din zestrea conductei. S-a 

intervenit cu un buldoexcavator pentru efectuarea unor lucrări de îndiguire și 

realizarea unei gropi de colectare, s-a împrăștiat material absorbant iar cantitatea de 

poluant colectată a fost vidanjată. Până în prezent nu se cunosc cauzele producerii 

avariei. Societatea Conpet SA va ecologiza zona afectată, în vederea redării 

terenului la starea inițială. 

 

 

3.  În domeniul supravegherii radioactivităţii mediului 

Menţionăm că pentru factorii de mediu urmăriţi nu s-au înregistrat depăşiri 

ale limitelor de avertizare/alarmare în intervalul de timp menţionat şi nu s-au 

semnalat evenimente deosebite. Parametrii constataţi la staţiile de pe teritoriul 

României s-au situat în limitele normale de variaţie ale fondului natural. 
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4.  În municipiul Bucureşti 

În ultimele 24 de ore, sistemul de monitorizare a calităţii aerului în 

Municipiul Bucureşti nu a semnalat depăşiri ale pragurilor de informare şi alertă. 

 

 

 


