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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 06.01.2013, ora 08.00 – 07.01.2013, ora 08.00 

 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

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

07.01.2013, ora 06.00 

RÂURI: Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursul inferior al 

Mureşului (sector Arad-Nădlac), unde au fost în uşoară creştere datorită propagării. 

 Debitele se situează la valori cuprinse între 20-70% din mediile multianuale 

lunare, mai mici (sub 20% din normalele lunare) pe Barcău, Bârlad, Râmnicu Sărat, 

cursul mijlociu şi inferior al Crasnei, cursul superior şi mijlociu al Bârzavei, pe 

unele râuri din bazinele hidrografice: Someş (Sălăuţa, Bistriţa, Ilişua, Lonea, Fizeş, 

Lăpuş superior), Crişul Negru (Valea Roşie, Holod, Teuz), Crişul Alb (Băneşti, 

Cigher), Mureş (Comlod, Iara superioară, Geoagiu, Feernic, Gâlda), pe unii afluenţi 

ai Jiului inferior şi Oltului mijlociu şi inferior. 

 Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheaţă) s-au menţinut 

fără modificări importante. 

 Formaţiunile de gheaţă sunt prezente pe majoritatea râurilor din ţară, 

exceptând râurile din bazinele Crişul Negru, Crişul Alb şi cele din Banat, unde 

existenţa lor este izolată. 

 Predomină podul de gheaţă în bazinele superioare ale râurilor: Someş şi unii 

afluenţi ai acestuia (Lonea, Fizeş), Mureş, Olt, Barcău, pe Târnave, pe cursul 

inferior al Ialomiţei, pe Călmăţui şi pe râurile din Moldova. 

 Pe râul Bistriţa, amonte de acumularea Izvoru Muntelui fenomenul de zăpor 

se manifestă pe o lungime totală de 8.0 km.  

          Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE 

ATENŢIE. 

 

 Debitele vor fi în general staţionare. 
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 Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheaţă) se vor 

menţine fără modificări importante. 

 Va predomina podul de gheaţă pe râurile din Moldova şi bazinele superioare 

ale Vişeului, Izei, Someşului, Mureşului şi Oltului. 

 Se vor menţine aglomerările de gheţuri pe râul Bistriţa. 

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

ATENŢIE.   

 

 

DUNĂRE  
 Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 06.01 – 

07.01.2013 a fost în scădere, având valoarea de 5700 mc/s, peste media 

multianuala a lunii ianuarie (4950 mc/s). 

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

relativ staţionare pe sectorul Isaccea-Tulcea. 

 

 Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (5500 mc/s). 

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

staţionare laTulcea.  

 

2. Situaţia meteorologică în intervalul 06.01.2013, ora 08.00 – 07.01.2013, ora 

06.00 

Se menține în vigoare până în data de 08.01.2013, ora 14:00, informarea 

meteorologică vizând intensificări ale vântului emisă de către Administrația 

Națională de Meteorologie în data de 05.01.2013, ora 11.00.  

În ţară, vremea s-a răcit în cea mai mare parte a teritoriului. Cerul a fost mai mult 

noros şi a nins la munte şi în Moldova, local în Muntenia, Banat şi Transilvania şi 

pe arii restrânse în Crişana, Maramureş şi Dobrogea. Izolat, la începutul intervalului, 

în sud-est au fost şi precipitaţii mixte. Vântul a suflat slab şi moderat, cu 

intensificări în majoritatea zonelor, mai susţinute la munte, unde rafalele au depăşit 

izolat 90 km/h, în Moldova şi local în Transilvania, cu până la 55...65 km/h, 

viscolind trecător ninsoarea. Temperaturile maxime au fost cuprinse între -3 grade la 

Întorsura Buzăului şi 8 grade la Titu, iar la ora 06 se înregistrau valori termice între -

12 grade la Topliţa şi Joseni şi 2 grade la Calafat. Era strat de zăpadă în cea mai 

mare parte a zonei montane, unde măsura, la ora 02, până la 134 cm (în Masivul 

Făgăraş), în Moldova, până la 33 cm, local în Transilvania - până la 33 cm şi în 

Muntenia, sub 10 cm şi pe arii restrânse în Maramureş, Banat şi Crişana. 

La București, în cursul zilei vremea a fost predominant frumoasă, cu cer variabil şi 

valori termice mai ridicate decât cele obişnuite ale datei, maxima atingând 6 grade 

la Afumaţi şi 7 grade la Filaret şi Băneasa. Începând din orele serii cerul s-a înnorat 

şi temporar a nins slab. Vântul a suflat slab şi moderat. La ora 06 se înregistrau -7 

grade la staţia meteo Băneasa, -4 grade la Afumaţi şi -2 grade la Filaret. La ora 02, 

stratul de zăpadă măsura pe platformele staţiilor meteo între 3 şi 6 cm. 



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

3. Prognoza meteorologică pentru intervalul 07.01.2013, ora 08.00 – 08.01.2013, 

ora 08.00 

În ţară, vremea se va răci în toate regiunile, devenind geroasă noaptea în 

special în nordul şi în centrul ţării. În  estul şi în sud-estul teritoriului, precum şi 

la munte vor fi înnorări şi pe arii relativ extinse va ninge slab. În restul teritoriului 

cerul va fi variabil, cu înnorări temporare, iar ninsorile se vor semnala izolat. 

Vântul va prezenta intensificări în majoritatea zonelor, dar în special în 

regiunile estice şi sud-estice, cu viteze de până la 55...70 km/h şi în zona 

montană, unde rafalele vor depăşi 90 km/h, viscolind şi spulberând zăpada. 

Temperaturile maxime vor fi de la -8...-7 grade în estul Transilvaniei până la 3...4 

grade în vestul Olteniei, iar cele minime se vor încadra între -15 şi -5 grade, mai 

scăzute în depresiuni, până la -20 de grade. 

La Bucureşti, vremea se va răci. Cerul va fi mai mult noros şi îndeosebi pe 

parcursul zilei temporar va ninge. Vântul va sufla în general moderat. Temperatura 

maximă va fi de -1 grad, iar cea minima de -8...-6 grade. 

 

4. Evoluţia stratului de zapadă 

Informare nivologică valabilă pentru masivele Bucegi și Făgăraş (versantul 

nordic), emisă pentru perioada 06 ianuarie 2013, ora 20.00 – 07 ianuarie 2013, 

ora 20.00: 

Starea stratului de zăpadă în data de 06.01.2013, ora 14: 

În ultimele 24 de ore vremea a fost în general închisă și s-au semnalat ninsori în 

toate masivele montane. Stratul de zăpadă a crescut în întreaga zonă montană cu 

circa 20-35 cm în zona înaltă, unde în zonele adăpostite sunt formate troiene de 

peste 3 metri. Zăpada căzută în ultimele două zile este de tip pulver. La ora 14 

stratul de zăpadă măsura 116 cm la Bâlea-Lac, 68 cm la Vf. Omu, 51 cm la Sinaia 

cota 1500 m, 50 cm la Predeal și 26 cm la Fundata. 

 

Intervalul 06.01.2013, ora 20 – 07.01.2013, ora 20: 

Evoluția vremii: 

Vremea se va menține închisă și va fi geroasă. Cerul va fi noros și temporar va 

ninge. Izolat stratul de zăpadă nou depus poate depăși 10-15 cm, mai ales în zona de 

creastă. Vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare, până la tare în zona de 

creastă, viscolind sau spulberând zăpada. 

Peste 1800 m: temperaturi minime: de la -22 la -17 grade, temperaturi maxime de la 

-19 la -15 grade 

Sub 1800 m: temperaturi minime: de la -17 la -12 grade, temperaturi maxime de la -

15 la -10 grade 

Izoterma de 0 grade: la sol 

Izoterma de -10 grade: în scădere, de la 1600 la 1100 de metri 

Vântul la altitudinea de 2500 m: din sector predominant nordic, cu viteze de 80-

100 km/h. 
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Stabilitatea și evoluția stratului de zăpadă: 

Altitudini peste 1800m: RISC MARE (4) 

Stratul de zăpadă de tip pulver depus în ultimele două zile atinge, în medie, 30-40 

cm în zonele înalte și 15-20 cm în cele joase; există însă depozite mari, de peste 3 

metri, în zonele adăpostite. Acesta este depus peste cruste de gheață de 2-4 cm, sub 

care stratul mai vechi este compact și stabil. Zăpada este ușoară, fără coeziune între 

particule sau cu stratul de gheață aflat dedesubt. Temperaturile extrem de scăzute 

care se vor înregistra vor favoriza menținerea structurii zăpezii pulver căzute, peste 

care se vor mai depune circa 10 cm, grosimea stratului de pulver depășind astfel, în 

majoritatea zonelor înalte, 40-50 cm. Zăpada puțin stabilă și vântul puternic pot 

favoriza declanșarea avalanșelor spontane de zăpadă pulver pe majoritatea pantelor 

înclinate. 

 

Altitudini mai mici de 1800 m: RISC ÎNSEMNAT (3) 

În zonele mai joase, stratul de zăpadă depus este tot de tip pulver, dar mai scăzut, iar 

declanșarea avalanșelor este posibilă mai ales pe pantele suficient de înclinate. 

 

 

II. CALITATEA APELOR 

 Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

 

III.  CALITATEA MEDIULUI 

1.  În domeniul aerului 

 Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

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 normale de variaţie ale 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. 

 


