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Direcția Comunicare 
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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITAŢII MEDIULUI 

in intervalul 12.12.2012 ora 7.00 – 13.12.2012, ora 7.00 

 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia si prognoza hidrologică pe raurile interioare si Dunare, din 

13.12.2012, ora 06.00 

RÂURI: Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursurile superioare ale 

Prutului, Buzăului şi cursul inferior al Bârladului, 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) existente pe 

majoritatea râurilor au fost în extindere şi intensificare.  

 Predomină podul de gheaţă pe râurile din bazinele: Suceava, Moldova, 

Bistriţa, Trotuş, bazinul superior al Someşului Mare, cursurile superioare ale 

Crasnei şi Barcăului, afluenţii Crişurilor şi bazinul superior şi mijlociu al Oltului, iar 

pe celelate râuri gheaţa la maluri.   

 Curge năboi pe 30-60% din suprafaţa albiei pe Vişeul inferior, cursul superior 

al Someşului Mare, cursurile inferioare al Someşului şi Lăpuşului, cursurile 

superioare şi mijlocii ale Mureşului şi Arieşului, Oltul superior şi unii afluenţi ai 
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cestuia (Caşin, Ghimbăşel şi Olăneşti), Bistriţa superioară şi mijlocie, pe Tazlău, 

Rm. Sărat şi cursul inferior Bârladului. 

 Pe râul Bistriţa, amonte ac. Izv. 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 Bistriţa prezintă aglomerări 

de gheţuri cu grosime cuprinsă între 0.1 -0.3 m; Tronsonul prezintă ochiuri şi curge 

apa peste gheaţă. 

- 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. 

 Se înregistrează fenomenul de ”sec” pe unii afluenţi din bazinul Siretului 

(Ozana, Cracău,  Agapia, Şuşiţa) şi pe unii afluenţi ai Bârladului şi Jijiei.  

 Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE 

ATENŢIE. 

 

 Debitele vor fi în general staţionare.  

 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 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.   

 

DUNARE: Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 12.12 – 

13.12.2012 a fost în scădere, având valoarea de 4600 mc/s, sub media multianuala 

a lunii decembrie (5200 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 (4400 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 in intervalul 12.12.12, ora 09 –13.12.12, ora 06 

ANM a emis în data de 12.12.12, ora 13:00, o informare meteo, vizând ger, 

intensificări de vânt, în intervalul 12 decembrie 2012, ora 13 – 15 decembrie 

2012, ora 10, conform căreia în după-amiaza zilei de miercuri şi în cursul nopţii 

de miercuri spre joi, vântul va continua să prezinte intensificări în nord-estul, 

centrul ţării şi la munte, dar mai ales în regiunile sudice, spulberând sau 

viscolind zăpada. Începând de joi vremea se va răci treptat, devenind deosebit 



 
B-dul Libertății nr. 12, Sector 5, București   Tel: 004 021 408 9605, Fax: 004 021 316 6138    www.mmediu.ro 

de rece, geroasă mai ales noaptea şi dimineaţa în cea mai mare parte a ţării. 

Cele mai scăzute temperaturi se vor înregistra în cursul nopţii de joi spre 

vineri, cu precădere în nord-estul, centrul şi sudul ţării, unde minimele vor 

coborî frecvent sub -15 grade, până în jurul valorii de -26 de grade în estul 

Transilvaniei. Maximele diurne vor fi preponderent negative şi se vor situa, în 

general, între -10 şi 0 grade . 

Această informare meteorologică a fost transmisă de către Centrul Operativ 

pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Mediului şi Pădurilor către: Inspectoratul 

General pentru Situaţii de Urgenţă, Secretariatul General al Guvernului, Centrul de 

Situații al Guvernului, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi 

Internelor, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, Ministerul Sănătății, 

Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale, Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, 

Serviciul de Protecție și Pază, Serviciul de Telecomunicații Speciale, S.C. 

Hidroelectrica S.A., Agenția Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare precum şi către 

Toate Comitetele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă. 

 

În ţara, vremea a fost rece în majoritatea regiunilor, iar cerul mai mult noros. Mai 

ales ziua şi la începutul nopţii, pe arii relativ extinse a nins, în general slab 

cantitativ, exceptând Oltenia, unde nu s-au înregistrat precipitaţii. Vântul a suflat 

slab şi moderat, cu intensificări ce au atins şi cu totul izolat au depăşit la rafală 

60...70 km/h în centrul, sudul şi estul teritoriului precum şi la munte, local viscolind 

sau spulberând zăpada. S-a semnalat ceaţă izolat în primele ore ale zilei în zona 

montană şi în regiunile sudice şi de sud-est. Temperaturile maxime au fost cuprinse 

între -6 grade la Întorsura Buzăului, Dumbrăviţa de Codru şi Darabani şi 8 grade la 

Sulina. La ora 02 era strat de zăpadă în toate regiunile, masurând până la 120 cm la 

munte (Bâlea Lac), 53 cm în Crişana, 49 cm în Moldova, 46 cm în Transilvania, 39 

cm în Banat, 35 cm în Oltenia, 32 cm în Muntenia şi 26 cm în Maramureş. La ora 06 

se înregistrau valori termice cuprinse între -17 grade la Jimbolia şi -2 grade la Târgu 

Ocna. 

 

Observaţie: În intervalul de diagnoză, au fost în vigoare 18 avertizări 

meteorologice cod galben, de fenomene meteorologice periculoase imediate privind 

intensificări ale vântului, ce au atins la rafală 55-65 km/h şi izolat 70 km/h după 

cum urmează: 1 avertizare emisă de către SRPV Dobrogea, 5 avertizări emise de 

către CNPM Bucureşti pentru Muntenia, şi câte 4 avertizări emise de către SRPV 

Craiova,  SRPV Sibiu şi SRPV Bacău. 

La Bucureşti, valorile termice au continuat să scadă uşor, caracterizând o vreme 

rece pentru această perioadă. Cerul a fost mai mult noros, iar la începutul 

intervalului a mai nins slab. Vântul a suflat în general moderat. Temperatura 

maximă a fost de 0 grade la toate staţiile meteorologice. La ora 02 stratul de zăpadă 

masura 25 cm la staţiile Băneasa şi Filaret şi 21 cm la Afumaţi. La ora 06 se 

înregistrau -7 grade la Băneasa şi -6 grade la Afumaţi şi Filaret. 
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3. Prognoza meteorologica in intervalul 13.12.12, ora 09 –14.12.12, ora 09 

În ţara, vremea va fi deosebit de rece, geroasă noaptea în cea mai mare parte a 

ţării. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări în prima parte a zilei, în nordul, nord-

estul şi în centrul ţării, iar noaptea în vest şi nord-vest, unde pe arii restrânse va 

ninge slab, îndeosebi în zona Carpaţilor Orientali. Vântul va sufla slab şi moderat, 

cu intensificări uşoare şi izolate pe crestele montane înalte, iar la începutul 

intervalului şi în extremitatea sudică şi de sud-est. Temperaturile maxime se vor 

situa între -9 şi 0 grade, uşor mai ridicate pe litoral. Temperaturile minime se vor 

încadra de la valori în jur de -26 de grade în estul Transilvaniei până la -6  grade pe 

litoral. În zonele joase, local va fi ceaţă, asociată cu depunere de chiciură. 

La Bucureşti, vremea va fi deosebit de rece, geroasă noaptea. Cerul va fi 

variabil, cu unele înnorări spre sfârşitul intervalului, când vor fi condiţii de ceaţă şi 

chiciură. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de -4...-3 

grade, iar cea minimă va fi de -16...-15 grade, mai scăzută la periferie. 

 

4. Evoluţia stratului de zapada. 

Estimarea riscului de avalansă valabil pentru masivele Bucegi si Fagaras 

(versantul nordic) - 

emis pentru perioada 12 decembrie 2012 ora 20 – 14 decembrie 2012 ora 20: 

 

STAREA STRATULUI DE ZAPADA in data de 12.12.2012 ora 14: 

 În ultimele 24 de ore cerul a fost noros si a nins pe arii extinse; stratul de 

zapada a crescut cu peste 10 cm în majoritatea zonelor montane. Vântul a prezentat 

intensificari în zona crestelor, viscolind zapada. La ora 14 stratul de zapada masura: 

101 cm la Bâlea-Lac, 96 cm la Sinaia cota 1500m, 72 cm la Predeal, 53 cm la 

Fundata si 40 cm la Vf. Omu. 

 

STABILITATEA si EVOLUTIA STRATULUI de ZAPADA, 

- 12.12.2012.ORA 20 – 13.12.2012.ORA 20: 

RISC MARE (4) 

 Datorita temperaturilor extrem de scazute care se vor înregistra, nu vor 

fi schimbari esentiale în structura zapezii, care se va mentine pulver, usoara si 

fara coeziune între cristale. Stratul însemnat de zapada necoeziva este instabil 

aproape în întregime, existând riscul declansarii spontane de avalanse medii si 

chiar mari se pot produce spontan pe numeroase pante suficient de înclinate. 

- 13.12.2012.ORA 20 – 14.12.2012.ORA 20 

RISC MARE (4) 

 Sub efectul radiatiei solare si a cresterii temperaturilor, zapada de la 

suprafata stratului se va tasa si isi va schimba stuctura. Astfel instabilitatea 

stratului va fi accentuata, acesta fiind alcatuit dintr-un segment mai compact si 
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mai greu la suprafata, suprapus peste segmentul median de 30 pâna la 80 cm 

de zapada, necoeziva, de tip pulver. Aceasta stratificare va favoriza 

declansarea avalanselor medii si chiar mari care se pot produce spontan pe 

numeroase pante suficient de înclinate. 

 

 

II. CALITATEA APELOR 

1.1. Pe fluviul Dunarea 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

1.2. Pe râurile interioare 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

1.3. Pe Marea Neagra 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

III.  CALITATEA MEDIULUI 

1.  În domeniul aerului 

ANPM informează că în data de 11.12.2012 nu au fost înregistrate depăşiri 

ale pragurilor de alertă pentru NO2 şi SO2, pragurilor de alertă şi informare pentru 

ozon. Valoarea limită zilnică pentru  PM10 (50 µg/mc) a fost depăşită la staţiile: 

CS3-Moldova Nouă (trafic), HD2-Deva (industrial), MM1-Baia Mare (trafic), 

MM4-Baia Mare (industrial), SJ1-Zalău (industrial).  

 

GNM, Comisariatul Judetean Timis revine cu informatii referitoare la 

incendiul izbucnit in zona platformei industriale din vecinatatea stadionului CFR 

Timisoara in seara zilei de 11.12.2012, precizand ca incendiul a fost lichidat de catre 

ISU Banat in data de 12.12.12, ora 08.00. S-a afectat calitatea aerului prin emisiile 

in atmosfera generate in urma incendierii anvelopelor si materialelor prefabricate 

din lemn.  

 

2.  În domeniul solului şi vegetaţiei 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite, iar la nivelul fondului forestier de 

stat nu s-au înregistrat incendii sau doborâturi de vânt. 

 

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 

fondului natural. 

 

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. 

 


