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MINISTERUL MEDIULUI ȘI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 

 

 

Direcția Comunicare 
11 ianuarie 2013 

 

 

RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 10.01.2013, ora 08.00 – 11.01.2013, ora 08.00 

 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

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

11.01.2013, ora 06.00 

RÂURI: Debitele au fost în general staţionare. 

 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, 

Râmnicu 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) existente pe 

majoritatea râurilor din ţară au fost în intensificare şi uşoară extindere. 

 Predomină podul de gheaţă pe râurile din nordul, vestul, centrul şi estul ţării. 

 Curge năboi pe Someşul inferior, Mureşul inferior şi unii afluenţi ai săi 

(Răstoliţa, Arieş, Pian), Vedea inferioară, Dâmboviţa inferioară şi Bistriţa mijlocie.  

 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. 

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

intensificare şi uşoară extindere. 

 Pe râurile din nordul, centrul şi estul ţării predomină podul de gheaţă, iar pe 

celelalte, în general, gheaţa la maluri. 

 Se vor menţine aglomerările de gheţuri pe râul Bistriţa. 
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  Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE 

ATENŢIE.   

 

DUNĂRE  
 Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 10.01 – 

11.01.2013 a fost în creştere, având valoarea de 5400 mc/s, peste media 

multianuală a lunii ianuarie (4950 mc/s). 

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

Tulcea şi în creştere sectorul Calafat–Bechet.  

 

 Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (5700 mc/s). 

 Aval Porţile de Fier debitele vor fi în creştere pe sectorul Gruia-Turnu 

Măgurele şi în scădere pe sectorul Zimnicea-Tulcea. 

 

 

2. Situaţia meteorologică în intervalul 10.01.2013, ora 08.00 – 11.01.2013, ora 

06.00 

În ţară, deşi valorile termice au crescut uşor faţă de ziua precedentă, vremea s-a 

menţinut rece, geroasă dimineaţa în jumătatea de est a teritoriului, dar şi în cursul 

zilei izolat în depresiunile din estul Transilvaniei. Cerul a fost variabil ziua în sud-

estul ţării şi mai mult noros în restul teritoriului. Local s-au semnalat precipitaţii 

slabe, sub formă de ninsoare la munte, în Maramureş, Transilvania şi izolat în 

Moldova, predominant ninsori în Crişana, predominant ploi în Banat şi Oltenia şi 

numai ploi în sud-vestul Munteniei. S-a format polei ziua izolat în Crişana şi Banat, 

iar noaptea local în Oltenia şi sud-vestul Munteniei. Vântul a suflat slab şi moderat, 

cu intensificări în zona montană înaltă, dar trecător şi în Delta Dunării. 

Temperaturile maxime au fost cuprinse între -13 grade la Joseni şi Miercurea Ciuc şi 

4 grade la Moldova Nouă, Oraviţa şi Reşiţa. La ora 20 era strat de zăpadă în zona 

montană, unde măsura până la 161 cm (în Munţii Făgăraş - Bâlea Lac), în Moldova 

(până la 33 cm), în Maramureş (până la 10 cm), în cea mai mare parte a Munteniei 

(până la 11 cm) şi a Transilvaniei (până la 38 cm), local în Dobrogea (până la 5 cm), 

în Banat (până la 5 cm) şi în Crişana (până la 3 cm) şi cu totul izolat în Oltenia 

(până la 14 cm). În primele ore ale zilei în zonele joase din centru, sud şi est, izolat 

s-a semnalat ceaţă, asociată cu depunere de chiciură. La ora 06 se înregistrau valori 

termice de la -9 grade la Miercurea Ciuc, Topliţa şi Darabani, până la 2 grade la 

Oraviţa, Moldova Nouă, Cotnari şi Constanţa. 

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

fenomene meteorologice periculoase imediate ce au vizat depunerile de polei, trei 

emise de către SRPV Craiova şi una de către CNPM Bucureşti pentru Muntenia. 

La București, vremea s-a menţinut rece, geroasă dimineaţa. Cerul a prezentat 

înnorări temporare, iar spre sfârşitul intervalului a început să plouă slab şi s-a depus 

polei. Vântul a suflat slab până la moderat. Temperatura maxima a fost de -2 grade 

la Băneasa şi Filaret şi -1 grad la Afumaţi, iar la ora 06 se înregistrau -2 grade la 
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Băneasa şi Filaret şi -1 grad la Afumaţi. La ora 20 stratul de zăpadă măsura 3 cm la 

Băneasa şi 2 cm la Afumaţi şi Filaret. 

 

3. Prognoza meteorologică pentru intervalul 11.01.2013, ora 08.00 – 12.01.2013, 

ora 08.00 

În ţară, cerul va fi mai mult noros şi vor cădea precipitaţii în cea mai mare parte a 

ţării. În cursul zilei, acestea vor fi predominant sub formă de ploaie în Banat, 

Oltenia, Muntenia, cea mai mare parte a Dobrogei şi pe arii restrânse în Crişana, 

mixte în sudul Moldovei, iar în Maramureş şi în nordul Transilvaniei va ninge slab. 

Noaptea vor fi ninsori în sud-vestul, centrul şi nordul ţării, iar în sud şi sud-est 

precipitaţiile vor fi mixte. Pe arii restrânse se va forma polei. Vântul va sufla slab şi 

moderat, cu unele intensificări în zona montană înaltă. Valorile termice vor continua 

să crească, astfel încât maximele vor fi cuprinse, în general, între -2 şi 6 grade, iar 

minimele se vor situa între -10 şi 0 grade.  

La Bucureşti, cerul va fi mai mult noros. Mai ales în cursul zilei vor cădea 

precipitaţii, predominant sub formă de ploaie şi vor fi condiţii de polei. Vântul va 

sufla slab până la moderat. Temperatura maximă, mai ridicată faţă de ziua 

precedentă, va fi de 2 ... 3 grade, iar cea minimă de -6 ... -4 grade. 

 

4. Evoluţia stratului de zapadă 

Informare nivologică valabilă pentru masivele Bucegi și Făgăraş (versantul 

nordic), emisă pentru perioada 10 ianuarie 2013, ora 20.00 – 11 ianuarie 2013, 

ora 20.00: 

 

Starea stratului de zăpadă în data de 10.01.2013, ora 14: 

În ultimele 24 de ore vremea a fost rece, geroasă în cursul nopții, când cerul a fost 

senin. În cursul zilei cerul s-a acoperit. Stratul de zăpadă a scăzut ușor în Bucegi cu 

1-2 cm, iar în Făgăraș cu până la 13 cm. Temperaturile scăzute au favorizat 

menținerea structurii zăpezii la fel ca în ziua precedentă, astfel că aceasta este de tip 

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

La ora 14 stratul de zăpadă măsura 161 cm la Bâlea-Lac, 71 cm la Vf. Omu, 65 cm 

la Predeal, 59 cm la Sinaia cota 1500 m și 46 cm la Fundata. 

 

Intervalul 10.01.2013.ora 20 – 11.01.2013.ora 20: 

Evoluția vremii: 

Temperaturile vor crește, iar cerul va fi mai mult noros. Local se vor semnala 

ninsori slabe. Vântul va prezenta în cursul nopții intensificări temporare, până la tare 

în zona de creastă, unde va spulbera zăpada și va slăbi în intensitate pe parcursul 

zilei de 11 ianuarie, devenind moderat. 

Peste 1800 m: temperaturi minime: de la -12 la -8 grade, temperaturi maxime -8 la -

3 grade 
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Sub 1800 m: temperaturi minime: de la -8 la -4 grade, temperaturi maxime -3 la 2 

grade 

Izoterma 0 grade: în urcare de la 800 metri până la 1200 m 

Izoterma de -10 grade: în scădere de la 2900 metri la 2400 metri 

Vântul la altitudinea de 2500 m: din sector predominant vestic, cu viteze de 60-80 

km/h noaptea în scădere la 30-40 km/h ziua. 

 

Stabilitatea și evoluția stratului de zăpadă: 

În Făgăraș la altitudini de peste 1800 m: RISC FOARTE MARE (5) 

Chiar dacă stratul de zăpadă a mai scăzut prin tasare, zăpada de tip pulver din partea 

superioară este 

instabilă și măsoară în continuare în zonele înalte 70-100 cm, are rezistenta scăzută 

și nu prezintă aderență la crusta de gheață aflată la 40 cm de sol. Spre sol regăsim 

cristale cu fețe plane și cristale rotunjite. Pe ultimii 25 de cm până la sol, stratul 

existent este stabil și compact. În zonele adăpostite sunt depozite însemnate de 

zăpadă ce depășesc 3 metri. Pe majoritatea pantelor se pot produce spontan avalanșe 

de mari și foarte mari dimensiuni. 

 

În Bucegi la altitudini de peste 1800 m: RISC MARE (4) 

Stratul de zăpadă este instabil și se mentine de tip pulver în partea superioară pe o 

grosime de 20-30 

cm și chiar mai mare în zonele adăpostite, fără coeziune între particule sau cu 

crustele de gheață aflate dedesubt. Stratul mai vechi este compact și stabil. 

Rezistența scăzută a zăpezii nestabilizate poate favoriza declanșarea avalanșelor 

spontane de zăpadă pulver pe majoritatea pantelor înclinate. 

 

La altitudini mai mici de 1800 m: RISC ÎNSEMNAT (3) 

În partea superioară zăpada este de tip pulver în primii 20 de cm, fiind depusă peste 

o crustă de gheață. Sub această crustă, stratul existent este alcătuit din cristale 

rotunde și cu fețe plane. În primii 20 cm de la sol stratul este stabil, cu rezistența 

ridicată. Declanșarea avalanșelor este posibilă pe pantele suficient de înclinate, 

riscul de declanșare fiind amplificat la supraîncărcări. 

 
 
II. CALITATEA APELOR 

 Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

 

III.  CALITATEA MEDIULUI 

1.  În domeniul aerului 

 A.P.M. Neamț informează telefonic că în data de 10.01.2013 s-au primit 

sesizări telefonice de la cetățeni și de la I.S.U. Neamț că în unele zone din 

municipiul Piatra Neamț și din comuna Săvinești se simte miros de amoniac. 

Responsabilul de mediu de la S.C. Ga Pro Co, societatea deținătoare a fabricii de 

îngrășăminte chimice din Săvinești, a declarat că nu s-au înregistrat accidente 
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tehnice. La fața locului s-au deplasat reprezentanții A.P.M. Neamț pentru 

investigații și prelevare de probe de aer. Rezultatele analizelor celor trei probe 

momentane pentru amoniac în intervalul 08.45-09.45 au fost următoarele: școala 

Săvinești– 245.34 micrograme/mc, Piatra Neamț, cartier Ciritei – 1008.33 

micrograme/mc, Piatra Neamț, sediul A.P.M. – 363.38 micrograme/mc, ultimele 

două valori fiind peste concentrația maximă admisibilă pentru amoniac (300 

micrograme/mc).  

 

 Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează că din rezultatele 

analizelor efectuate în cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare în data de 

09.01.2013 nu s-au constatat depăşiri ale pragurilor de alertă pentru NO2 (dioxid de 

azot), SO2 (dioxid de sulf) şi ale pragurilor de alertă şi informare pentru ozon. 

Valoarea limită zilnică pentru PM10 (50 µg/mc) a fost depăşită la staţiile: DB1-

Târgovişte (industrial), GR4-Brăniştea (rural), HD-5 Vulcan (industrial), HR1-

Miercurea Ciuc (rural), IL2-Urziceni (industrial), NT1-Roman (industrial), 

PH4-Brazi (suburban), SJ1-Zalău (industrial). 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


