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Direcția Comunicare 
09 ianuarie 2013 

 

 

RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 08.01.2013, ora 08.00 – 09.01.2013, ora 08.00 

 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

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

09.01.2013, ora 06.00 

 

RÂURI  
 Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele 

hidrometrice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Arieş, Bega, Timiş, 

Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, cursul superior şi mijlociu al Mureşului, 

unde au fost în uşoară scădere şi cursul inferior al Mureşului, unde au fost  în 

creştere prin propagare. 

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

lunare, mai mici (sub 20% din normalele lunare) pe râurile: Crasna, Barcău, Bârlad, 

Rm. Sărat, cursul superior şi mijlociu al Bârzavei, pe unele râuri din bazinele 

hidrografice: Someş (Sălăuţa, Bistriţa, Ilişua, Lonea, Fizeş, Lăpuş superior, Cavnic),  

Crişul Negru (Valea Roşie, Holod, Teuz), Crişul Alb (Băneşti), Mureş (Comlod, 

Iara superioară, Geoagiu, Feernic, Gâlda) şi pe unii afluenţi ai Jiului inferior şi 

Oltului mijlociu şi inferior. 

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

uşoară extindere şi intensificare, fiind prezente pe majoritatea râurilor din ţară, 

exceptând râurile din bazinul Crişul Negru şi cele din Banat, unde existenţa lor este 

izolată. 

 Predomină podul de gheaţă în bazinele superioare ale râurilor: Iza, Tur, 

Someş, Crasna, Barcău, Crişul Repede, Mureş, Olt,  pe Târnave, pe unii afluenţii ai 

Jiului, Oltului superior şi mijlociu, Argeşului superior, pe Ialomiţa şi afluenţii săi 

din bazinul superior şi  râurile din Moldova. Curge năboi pe Someş, Mureş, Arieş şi 

Bistriţa. 
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 Pe râul Bistriţa, amonte ac. Izv. 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, exceptând cursurile mijlocii şi 

inferioare ale râurilor: Someş, Mureş, Bega şi Timiş, unde vor fi în scădere. 

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

extindere şi intensificare pe râurile din nordul, centrul şi estul ţării şi se vor menţine 

fără modificări importante pe celelalte râuri. 

 Pe râurile din bazinele superioare ale râurilor: Iza, Tur, Someş, Crasna, 

Barcău,  Crişul Repede, Mureş, Târnave, Olt, Argeş, Ialomiţa şi pe râurile din 

Moldova va predomina podul de gheaţă. 

 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 08.01.2013 – 

09.01.2013, a fost în scădere, având valoarea de 5.200 mc/s, peste media 

multianuala a lunii ianuarie (4.950 mc/s). 

 Aval Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectoarele Gruia-Bechet şi 

Zimnicea- Cernavodă şi în creştere pe sectoarele Corabia-Tr. Măgurele şi Vadu Oii-

Galaţi. 

 Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (5.200 mc/s). 

 Aval Porţile de Fier debitele vor fi în creştere la Gruia, în scădere pe sectorul 

Calafat-Vadu Oii şi relativ staţionare pe sectorul Brăila-Tulcea.  

 

 

2. Situaţia meteorologică în intervalul 08.01.2013, ora 08.00 – 09.01.2013, ora 

06.00 

 

ÎN ŢARĂ 

 Vremea a fost rece, local geroasă dimineaţa şi pe arii mai extinse noaptea, 

îndeosebi în nord, nord-est, centru şi sud. Ziua, cerul a prezentat înnorări în 

regiunile estice şi sud-estice, precum şi în zona montană şi a fost variabil în restul 

teritoriului. A nins slab în Dobrogea, local în Moldova şi doar izolat în 

Muntenia, Transilvania şi la munte. Vântul a prezentat intensificări, viscolind sau 

spulberând ninsoarea în zona înaltă de munte precum şi în sud-estul şi estul ţării, 

unde rafalele au măsurat până la 70 km/h. Noaptea, nebulozitatea s-a accentuat în 

nord-vest şi vest, iar spre dimineaţă, pe areale restrânse a nins slab. Cu totul izolat, 

în zonele joase din sud şi est s-a semnalat ceaţă asociată cu depunere de chiciură, 

spre dimineaţă. Temperaturile maxime au fost cuprinse între -8 grade la Târgu 

Secuiesc şi Întorsura Buzăului şi 4 grade la Halânga. La ora 20 era strat de zăpadă în 

cea mai mare parte a zonei montane unde măsura până la 178 cm (în Masivul 

Făgăraş - Bâlea Lac), în Moldova până la 33 cm (Darabani),în Muntenia până la 11 



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

cm (Morăreşti şi Călăraşi), în cea mai mare parte a Transilvaniei până la 39 cm 

(Întorsura Buzăului), în Maramureş până la 9cm (Sighetu Marmaţiei), în Dobrogea 

până la 6 cm (Tulcea) şi cu totul izolat în Oltenia până la 14 cm (Apa Neagră), 

Banat până la 4 cm (Sînnicolau Mare) şi Crişana până la 1 cm (Arad). La ora 06 se 

înregistrau valori termice cuprinse între -25 de grade la Întorsura Buzăului şi -5 

grade la Arad, Banloc, Calafat, Chişineu-Criş, Drobeta Turnu Severin, Jimbolia, 

Satu Mare şi Sulina. 

Observaţii: În intervalul de diagnoză au fost în vigoare 4 avertizări cod galben de 

fenomene meteorologice periculoase imediate ce au vizat intensificări ale 

vântului, cu viteze la rafală de 55...60 km/h izolat 75 km/h  de către SRPV Bacău 

 

LA BUCUREŞTI 

 Vremea a fost rece pentru această perioadă a anului, geroasă noaptea. Cerul a 

fost variabil, cu unele înnorări în prima parte a zilei, iar vântul a suflat slab până la 

moderat. Temperatura maximă a fost de 0 grade la toate staţiile meteorologice. La 

ora 20 stratul de zăpadă masura 3 cm la Băneasa şi 2 cm la Afumaţi şi Filaret. La 

ora 06 se înregistrau -15 grade la Afumaţi, -14 grade la Băneasa şi -10 grade la 

Filaret. 

 

 

3. Prognoza meteorologică pentru intervalul 09.01.2013, ora 08.00 – 10.01.2013, 

ora 08.00 

 

ÎN ŢARĂ 

 Vremea se va menţine rece în majoritatea regiunilor, geroasă dimineaţa 

şi noaptea îndeosebi în centru şi est. Cerul va fi variabil, cu înnorări în regiunile 

vestice şi nord-vestice, unde local va ninge slab, mai ales ziua. Vântul va sufla slab 

şi moderat, cu unele intensificări pe crestele montane. Temperaturile maxime se vor 

încadra între -11 grade în estul Transilvaniei şi 2 grade în Oltenia, iar cele minime 

vor fi de la -23 de grade în depresiunile Carpaţilor Orientali până la -6...-4 grade în 

regiunile vestice. Local, mai ales în zonele joase din centrul, sudul şi estul ţării, se 

va semnala ceaţă cu depunere de chiciură. 

LA BUCUREŞTI 

 Vremea se va menţine rece, geroasă noaptea şi dimineaţa. Cerul va fi 

variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de -4...-

2 grade, iar cea minimă de -11...-9 grade. Vor fi condiţii de ceaţă cu chiciură. 

 

4. Evoluţia stratului de zapadă 

Informare nivologică valabilă pentru masivele Bucegi și Făgăraş (versantul 

nordic), emisă pentru perioada 08 ianuarie 2013, ora 20.00 – 09 ianuarie 2013, 

ora 20.00 
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a. Starea stratului de zăpadă în data de 08.01.2013, ora 14.00: 

 În ultimele 24 de ore vremea în general închisă și pe arii extinse s-au semnalat 

ninsori, izolat însemnate cantitativ. Stratul de zapadă a crescut cu pana la 13 cm în 

zona înaltă din Făgăraș (Bâlea Lac). În restul zonei montane a nins slab, dar din 

cauza vântului care a viscolit sau sbulberat zapada, grosimea stratului a scazut cu 

pâna la 3 cm. Temperaturile extrem de scăzute nu au favorizat procesele de 

transformare a zăpezii cazute în ultimele zile, astfel că aceasta se menține de tip 

pulver. În zonele adăpostite, îndeosebi din zona înaltă sunt formate troiene, ce izolat 

depășesc 3 metri. La ora 14 stratul de zapadă măsura 180 cm la Bâlea-Lac, 73 cm 

la Vf. Omu, 68 cm la Predeal, 63 cm la Sinaia - cota 1.500 m și 55 cm la 

Fundata. 

  

b. Stabilitatea și evoluția stratului de zăpadă:  

 În FĂGĂRAȘ la altitudini de peste 1.800 m: RISC FOARTE MARE (5) 

 Stratul de zapadă de tip pulver depus în ultimele zile, măsoară în zonele 

înalte, în medie 100-120 cm. În zonele adăpostite sunt prezente depozite însemnate 

de zapadă. Acest strat este depus peste cruste de gheață, sub care stratul mai vechi 

este compact și stabil. Zapada de este ușoară, fără coeziune între particule sau cu 

stratul de gheață aflat dedesubt. Chiar și pe pantele puțin abrupte se pot produce 

spontan avalanșe de mari și chiar de foarte mari dimensiuni. 

 În BUCEGI la altitudini de peste 1.800 m: RISC MARE (4) 

 Stratul de zapadă depus în ultimele trei zile este în medie de 30 cm și s-a 

menținut de tip pulver. În zonele adăpostite sunt prezente depozite însemnate de 

zapadă. Acest strat este depus peste cruste de gheață, sub care stratul mai vechi este 

compact și stabil. Zapada este ușoară, fără coeziune între particule sau cu stratul de 

gheață aflat dedesubt. Zapada puțin stabilă și vântul puternic pot favoriza 

declanșarea avalanșelor spontane de zapadă pulver pe majoritatea pantelor înclinate. 

 La altitudini mai mici de 1.800 m: RISC ÎNSEMNAT (3) 

 Stratul de zapadă depus în ultimele zile este tot de tip pulver, dar are 

dimensiuni mai reduse. Este, de asemenea, depus peste un strat stabilizat, 

declanșarea avalanșelor fiind posibilă mai ales pe pantele suficient de înclinate, 

riscul de declanșare fiind amplificat chiar și la supraîncarcari slabe. 

  

c. Evoluția vremii în intervalul 08.01.2013, ora 20.00 – 09.01.2013, ora 20.00 

 Vremea se va menține geroasă. Cerul va fi variabil si cu totul izolat, vor fi 

condiții de ninsori slabe. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare. 

 Peste 1.800 m: temperaturi minime: -22 la -19 grade, temperaturi maxime -

17 la -14 grade. 

 Sub 1.800 m: temperaturi minime: -19 la -14 grade, temperaturi maxime -13 

la -8 grade. 

 Izoterma 0 grade: la sol. 

 Izoterma de -10 grade: în urvare de la cca 1.000 metri la cca.1.800 metri. 

 Vântul la altitudinea de 2.500 m: se va intensifica în cursul noptii, din 

sector predominant nord-nord-vestic, cu viteze 50-70 km/h. 
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NOTĂ:  

5 – RISC FOARTE MARE – instabilitatea stratului de zapadă este generalizată; 

chiar și pe pantele puțin abrupte se pot produce spontan avalanșe de mari, adesea 

chiar foarte mari, dimensiuni. 

4 – RISC MARE - stratul de zăpadă este puțin stabilizat pe majoritatea pantelor 

suficient de înclinate; declanșarea este probabilă chiar și printr-o slabă 

supraîncarcare, pe numeroase pante suficient de înclinate, în anumite situații sunt 

de așteptat numeroase declanșări spontane de avalanșe medii și câteodată chiar 

mari. 

3 – RISC ÎNSEMNAT - pe numeroase pante suficient de înclinate, stratul de 

zapadă este mediu sau puțin stabilizat; declanșările sunt posibile chiar în condițiile 

unei slabe supraîncărcări și pe numeroase pante, mai ales pe cele descrise în 

buletin; în anumite situații, sunt posibile unele declanșări spontane de avalanșe 

medii și câteodată, chiar avalanșe mari. 

 

 

II. CALITATEA APELOR 

 Nu s-au semnalat evenimente deosebite. 

 

III.  CALITATEA MEDIULUI 

 

1.  În domeniul aerului 

 Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează că, din rezultatele 

analizelor efectuate în cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare, pentru data de 

07.01.2013, nu s-au constatat depăşiri ale pragurilor de alertă pentru NO2 (dioxid de 

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

valorii limite zilnice pentru PM10 (50 µg/mc). 

 

2.  În domeniul solului şi vegetaţiei 

Agenția pentru Protecția Mediului Argeș informează că în data de 

08.01.2013 s-a produs o poluare accidentală a solului cu 50 litri tiței pe o suprafață 

de aproximativ 140 m.p., cauzată de coroziunea unei conducte din zona Valea 

Ostreț, Zona Producție III Muntenia Vest, Sector 10 Poiana Lacului, județul Argeș, 

aparținând S.C. OMV Petrom S.A. Măsuri intreprinse: s-a oprit pomparea, s-a izolat 

conducta avariată, se va decoperta și trata solul contaminat. 

 

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. 


