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GUVERNUL ROMÂNIEI 
MINISTERUL MEDIULUI ȘI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 

 

 

Direcția Comunicare 
15 ianuarie 2013 

 

 

RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 14.01.2013, ora 08.00 – 15.01.2013, ora 08.00 

 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

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

15.01.2013, ora 06.00 

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

Vişeu, Iza, Tur, Someş mijlociu şi inferior, Crişuri superioare şi cele din Oltenia, 

unde au fost în creştere uşoară datorită precipitaţiilor lichide prognozate, cedării 

apei din stratul de zăpadă, evoluţiei formaţiunilor de gheaţă şi propagării. 

 Debitele se situează la valori cuprinse cuprinse între 20-80% din mediile 

multianuale lunare, mai mici (sub 20% din normalele lunare) pe râurile Tur, Barcău, 

Bârlad, Râmnicu Sărat, cursurile superioare şi mijlocii ale Crasnei şi Bârzavei, pe 

unele râuri din bazinele hidrografice: Someş (Sălăuţa, Şieu, Bistriţa inferioară, 

Ilişua, Lonea, Fizeş, Lăpuş), Crişul Negru (Valea Roşie, Holod, Teuz), Crişul Alb 

(Băneşti, Sebiş, Cigher), Mureş (Comlod, Iara superioară, Geoagiu superior, Gâlda, 

Ampoi, Pian) şi izolat pe unii afluenţi ai Jiului inferior, Lotrului, Cibinului, Oltului 

inferior şi Argeşului superior. 

 Formaţiunile de gheaţă s-au menţinut fără modificări importante, 

predominând podul de gheaţă pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Someş, 

Crasna, Barcău, Crişul Repede, Mureş, pe Jiul superior, bazinul superior şi mijlociu 

al Oltului, pe cursul inferior al Ialomiţei, pe unii afluenţi ai Argeşului superior şi pe 

râurile din Moldova. Pe celelalte râuri predomină în general gheaţa la maluri, iar pe 

râurile din Banat, existenţa formaţiunilor de gheaţă este izolată. 

 Curge năboi pe râurile Someş, Mureş, Arieş. 

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

se manifestă pe o lungime totală de 8.50 km. 

 Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE 

ATENŢIE. 
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 Debitele vor fi în general staţionare, exceptând râurile din nord-vestul, 

vestul şi sud-vestul ţării, unde vor fi în creştere datorită precipitaţiilor lichide 

prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă, evoluţiei formaţiunilor de gheaţă şi 

propagării.  

 Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheaţă) se vor 

menţine fără modificări importante pe râurile din nordul, centrul şi estul ţării şi vor 

fi în diminuare, restrângere şi eliminare pe celelalte râuri. Va predomina podul de 

gheaţă pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişul 

Repede, Mureş, bazinul superior şi mijlociu al Oltului şi pe râurile din Moldova. 

 Se vor menţine aglomerările de gheţuri pe râul Bistriţa pe o lungime totală de 

8.30 km.   

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

ATENŢIE.   

 

 

DUNĂRE: Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 14.01 – 

15.01.2013 a fost staţionar, având valoarea de 6200 mc/s, peste media 

multianuala a lunii ianuarie (4950 mc/s). 

 Aval Porţile de Fier debitele au fost în creştere pe sectorul Gruia–Giurgiu şi 

în scădere pe sectorul Olteniţa–Tulcea. 

 

 Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (6100 mc/s). 

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

scădere pe sectorul Cernavodă-Tulcea. 

 

2. Situaţia meteorologică în intervalul 14.01.2013, ora 08.00 – 15.01.2013, ora 

06.00 

În ţară, deşi în primele ore ale dimineţii, pe arii restrânse a mai fost ger în Moldova 

şi în estul Transilvaniei, vremea s-a încălzit în cea mai mare parte a teritoriului, 

exceptând zonele joase din sud şi est, unde valorile diurne s-au menţinut sub cele 

normale pentru această data. Cerul a fost mai mult noros şi cu totul izolat au căzut 

precipitaţii slabe: sub formă de ninsoare în Carpaţii Occidentali, precum şi în nordul 

Moldovei şi sub formă de ploaie în Crişana şi în Oltenia. În judeţele Dolj şi Olt s-a 

produs polei. Vântul a suflat slab şi moderat, cu intensificări susţinute, cu viteze ce 

au depăşit la rafală 70 km/h, în Banat, dar şi în zona montană înaltă, unde trecător a 

viscolit sau spulberat zăpada. Local în Muntenia, atât ziua cât şi în cursul nopţii s-a 

semnalat ceaţă, asociată trecător cu depuneri de chiciură. Temperaturile maxime s-

au situat între -8 grade la Joseni şi 12 grade la Holod, iar la ora 06 se înregistrau 

valori termice cuprinse între -13 grade la Joseni şi Miercurea Ciuc şi 10 grade la 

Oraviţa, Reşiţa şi Borod. La ora 20 era strat de zăpadă în cea mai mare parte a zonei 

montane, măsurând până la 130 cm (Masivul Făgăraş), în Moldova (până la 33 cm), 

Maramureş (până la 13 cm), local în Transilvania (până la 31 cm) şi Muntenia (până 

la 10 cm) şi cu totul izolat în Oltenia (până la 13 cm).  
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Observaţie: în intervalul de diagnoză au fost în vigoare 11 avertizări cod galben de 

fenomene meteorologice periculoase imediate privind: 

- intensificări ale vântului : 5 avertizări emise de către SRPV Timişoara, 3 avertizări 

emise de către SRPV Sibiu, o avertizare emisă de către SRPV Bacău; 

- depuneri de polei: o avertizare emisă de către SRPV Craiova; 

- ceaţa: o avertizare emisă de CNPM Bucureşti pentru Muntenia. 

La București, valorile termice diurne au caracterizat o vreme uşor mai rece decât în 

mod obişnuit pentru această dată. Cerul a fost noros, iar în zona preorăşenească s-a 

semnalat ceaţă, care a persistat pe aproape tot parcursul intervalului. Vântul a suflat 

slab până la moderat. Temperatura maximă a fost de -2 grade la Afumaţi şi Băneasa 

şi -1 grad la Filaret, iar la ora 06 se înregistrau -1 grad la Afumaţi şi Filaret şi 0 

grade la Băneasa. La ora 20 stratul de zăpadă măsura 8 cm la Băneasa şi 6 cm la 

Afumaţi şi Filaret. 

3. Prognoza meteorologică pentru intervalul 15.01.2013, ora 08.00 – 16.01.2013, 

ora 08.00 

În ţară, valorile termice vor continua să crească, caracterizând o vreme mai caldă 

decât în mod normal pentru această dată în cea mai mare parte a ţării. Cerul va 

prezenta înnorări în majoritatea regiunilor şi va ploua în vestul şi sud-vestul ţării, pe 

arii mai extinse noaptea. Îndeosebi în sud şi est local va fi ceaţă, izolat persistentă, 

asociată trecător cu burniţe sau ploi slabe. În zona montană vor fi precipitaţii mixte. 

Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări temporare la munte, în Banat şi 

Dobrogea, iar ziua şi în Crişana. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 2 şi 12 

grade, mai scăzute în zonele cu ceaţă persitentă, iar cele minime, în general, între -4 

şi 6 grade. 

La Bucureşti, cerul va fi mai mult noros şi va fi ceaţă, mai ales în prima parte a 

zilei şi noaptea. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va 

situa în jurul valorii de2 grade, iar cea minimă de -1...0 grade. 

 

4. Evoluţia stratului de zapadă 

Informare nivologică valabilă pentru masivele Bucegi și Făgăraş (versantul 

nordic), emisă pentru perioada 14 ianuarie 2013, ora 20.00 – 15 ianuarie 2013, 

ora 20.00: 

 

Starea vremii și a stratului de zăpadă în data de 14.01.2013, ora 14: 

În cursul noptii vremea a fost rece, geroasă în zona de creastă, cu cerul variabil, apoi 

cerul s-a acoperit treptat. Vântul a prezentat intensificări, spulberând zăpada și 

formând plăci de vânt la suprafață. Grosimea stratului de zăpadă a scăzut cu până la 

7 cm în toate masivele monitorizate. La ora 14 stratul de zăpadă măsura 139 cm la 

Bâlea-Lac, 70 cm la Vf. Omu, 59 cm la Sinaia cota 1500 m, 56 cm la Predeal și 37 

cm la Fundata. 

 

Intervalul 14.01.2013.ora 20 – 15.01.2013.ora 20: 
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Evoluția vremii: 

Vremea va continua să se încălzească, devenind relativ caldă pentru această 

perioadă. Cerul va fi mai mult noros. Trecător se vor semnala precipitații mixte 

slabe. Vântul va sufla moderat, cu intensificări de peste 80 km/h în zona de creastă, 

unde va spulbera sau viscoli zăpada. 

Peste 1800 m: temperaturi minime: de la -8 la -5 grade, temperaturi maxime -5 la 0 

grade 

Sub 1800 m: temperaturi minime: de la -5 la -1 grade, temperaturi maxime 0 la 6 

grade 

Izoterma 0 grade: în urcare de la 1200 la 1800 de metri 

Izoterma de -10 grade: în urcare de la 3300 la 3500 de metri 

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

80-100 km/h.  

 

Stabilitatea și evoluția stratului de zăpadă: 

La altitudini mai mari de 1800 m: 

În Făgăraș: RISC MARE (4) 

Zăpada va continua să se taseze datorită temperaturilor relativ ridicate și al 

precipitatiilor mixte. Stratul de zăpadă de la suprafață este mai compact, dar puțin 

rezistent, fiind alcătuit din cristale între care există legături slabe. Sub acest strat 

sunt 40-60 cm de zăpadă cu rezistență și coeziune scăzută între cristale. La 

suprasarcini, stratul de la suprafață se poate fisura ușor, iar ruptura se poate propaga 

în interior, ducând la declanșarea avalanșelor. Pe versanții cu orientare sudică se pot 

declanșa spontan avalanșe de dimensiuni medii și mari. 

 

În Bucegi stratul puțin rezistent este mai redus, acesta fiind mai stabil decât în 

Făgăraș, iar riscul declanșării avalanșelor va fi ÎNSEMNAT (3). 

 

La altitudini mai mici de 1800, atât în Făgăraș, cât și în Bucegi: RISC 

ÎNSEMNAT (3) 

Temperaturile ridicate vor favoriza topirea zăpezii de la suprafață, pătrunderea apei 

rezultate din topire în strat și umezirea acestuia, zăpada umezită putând acționa ca o 

suprasarcină asupra stratului puțin rezistent aflat dedesubt (de circa 10-30 cm). Se 

pot declanșa astfel avalanse de dimensiuni medii, riscul de declanșare fiind 

amplificat la supraîncărcări. 

 
II. CALITATEA APELOR 

 Pe râurile interioare 

A.P.M. Argeș informează despre producerea în data de 14.01.2013, ora 

10.30, a unei poluări cu 50 litri țiței și 50 l apă sărată a cca 20 m din albia râului 

Budișteanca în zona Parc 21 Leordeni din cauza spargerii unei conducte OMV 

Petrom. S-a oprit pomparea, s-a reparat conducta, se desfășoară operațiuni de 

ecologizare.  
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Pe fluviul Dunărea și pe Marea Neagră 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 în intervalul 12-

13.01.2013 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:  

 -în data de 12.01.2013 la staţiile: BR-3 Cazasu (fond), BV-4 Sâmpetru 

(fond), DB-1 Târgovişte (industrial), IL-2 Urziceni (industrial) şi PH-4 Brazi 

(industrial); 

 -în data de 13.01.2013 la staţiile: BR-3 Cazasu (fond), BV-4 Sâmpetru 

(fond), CV-1 Sf. Gheorghe (fond) şi DB-1 Târgovişte (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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


