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GUVERNUL ROMÂNIEI 

MINISTERUL MEDIULUI ȘI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 

 

 

Direcția Comunicare 
21 ianuarie 2013 

 

 

RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 20.01.2013, ora 08.00 – 21.01.2013, ora 08.00 

 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

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

21.01.2013, ora 06.00 

 

RÂURI  
 Debitele au fost în creştere datorită efectului combinat al precipitaţiilor 

căzute în interval, propagării, cedării apei din stratul de zăpadă şi evoluţiei 

formaţiunilor de gheaţă pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Crasna, Barcău, 

Crişuri, Arieş, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, bazinele 

mijlocii şi inferioare ale Someşului şi Mureşului şi numai prin propagare pe 

cursurile inferioare ale Jiului, Ialomiţei şi Bârladului şi pe cursul mijlociu şi inferior 

al Prutului. 

 Pe râurile din bazinul hidrografic al Argeşului, bazinele superioare şi mijlocii 

ale Jiului şi Ialomiţei şi pe unele râuri din bazinul inferior al Oltului debitele au fost 

în scădere uşoară, iar pe celelalte râuri au fost  în general staţionare. 

 Debitele se situează la valori cuprinse între 20-90% din mediile multianuale 

lunare, mai mari (peste 100% din normalele lunare) pe: Bârzava, cursurile 

superioare ale Caraşului, Jiului, Gilortului, Motrului, bazinul superior al Argeşului, 

unii afluenţi ai Oltului mijlociu şi inferior, cursul superior şi mijlociu al Ialomiţei şi 

unii afluenţi ai săi (Prahova) şi unele râuri din Dobrogea şi mai mici ( sub 20% din 

normalele lunare) pe Rm. Sărat, unele râuri din bazinele hidrografice: Someş (Ilişua, 

Fizeş), Crişul Negru (Holod, Teuz) şi Mureş (Comlod, Iara superioară, Gâlda, 

Ampoi, Pian). 

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

fără modificări importante pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, bazinele 

superioare ale Someşului, Mureşului, Oltului şi pe cele din Moldova şi au fost în 

uşoară diminuare şi restrângere pe celelalte râuri.  Predomină podul de gheaţă pe 

râurile din bazinele hidrografice: Iza, Someş, bazinul superior şi mijlociu al 
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Mureşului şi pe cele din Moldova, izolat pe Barcău şi Crişul Repede, iar pe celelalte 

râuri în general gheaţa la maluri. 

 În bazinele hidrografice: Crişul Negru, Crişul Alb, Jiu, Vedea şi pe râurile din 

Banat şi Dobrogea nu există formaţiuni de gheaţă.  

 Pe râul Bistriţa, amonte ac. Izv. Muntelui fenomenul de zăpor se manifestă pe 

o lungime totală de 8.17 km.  

          Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE 

ATENŢIE. 

 Debitele vor fi în general în creştere datorită efectului combinat al 

precipitaţiilor prevăzute, propagării, cedării apei din stratul de zăpadă şi evoluţiei 

formaţiunilor de gheaţă pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, 

Crasna, Barcău, Crişuri, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, 

bazinul mijlociu şi inferior al Mureşului şi bazinul superior al Jiului şi numai prin 

propagare pe cursul inferior al Prutului. 

 Pe celelalte râuri debitele vor fi în general staţionare.   

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

menţine fără modificări importante pe râurile din Moldova şi pe cele din bazinele 

superioare ale Mureşului şi Oltului şi vor fi în diminuare, restrângere şi eliminare pe 

celelalte râuri, în evoluţia lor putând determina creşteri artificiale de niveluri pe 

unele sectoare de râu. 

 Se vor menţine aglomerările de gheţuri formate anterior 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 20.01.2013 – 

21.01.2013 a fost staţionar, având valoarea de 6.100 mc/s, peste media 

multianuala a lunii ianuarie (4.950 mc/s). 

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

în creştere pe sectorul Giurgiu-Tulcea. 

 Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (6.100 mc/s). 

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

creştere pe sectorul Olteniţa-Tulcea. 

 

 

2. Situaţia meteorologică în intervalul 20.01.2013, ora 08.00 – 21.01.2013, ora 

06.00 

 

ÎN ŢARĂ 

 Vremea s-a încălzit faţă de ziua precedentă în majoritatea regiunilor, cu 

deosebire în Dealurile de Vest. Cerul a prezentat înnorări temporare în vestul, 

centrul, nordul ţării şi la munte şi a fost variabil în rest. În cursul zilei au căzut 

precipitaţii slabe pe arii relativ extinse, predominant sub formă de ninsoare în zona 

montană, mixte în Maramureş, cea mai mare parte a Transilvaniei şi izolat în nordul 
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Moldovei, predominant sub formă de ploaie în Banat şi Crişana şi doar sub formă de 

ploaie pe arii restrânse în Oltenia. Trecător s-a produs polei în judeţele Timiş, 

Botoşani şi Iaşi. În cursul nopţii s-au semnalat numai ploi izolate în majoritatea 

zonelor, exceptând Dobrogea. Vântul a prezentat unele intensificări în regiunile 

vestice şi pe crestele montane, dar trecător şi în deltă. Pe spaţii restrânse, în zonele 

joase din est şi centru s-a semnalat ceaţă. Temperaturile maxime au fost cuprinse 

între -2 grade la Darabani şi 13 grade la Oraviţa. La ora 20 era strat de zăpadă în 

zona de munte şi măsura până la 149 cm (în Masivul Făgăraş), în Moldova (până la 

30 de cm), în cea mai mare parte a Maramureşului (până la 6 cm), local 

în Transilvania (până la 27 cm) şi Banat (până la 15 cm), izolat în Oltenia (până la 

11 cm), în  Crişana (până la 8 cm)  şi în Muntenia (până la 4 cm). La ora 06 se 

înregistrau valori termice de la -3 grade la Rădăuţi, până la 13 grade la Oraviţa şi 

Reşiţa. 

OBSERVAŢII: În perioada de diagnoză a fost emisă o atenţionare (cod galben) 

pentru depuneri de polei de către SRPV Timişoara.  

 

LA BUCUREŞTI 

 Vremea s-a încălzit faţă de intervalul precedent. Cerul a fost variabil, cu 

înnorări trecătoare în ultimele ore ale intervalului când a plouat slab. Vântul a suflat 

slab până la moderat. Temperatura maximă a fost de 6 grade la Băneasa, 7 grade la 

Afumaţi şi 8 grade la Filaret, iar la ora 06 se înregistra 1 grad la Afumaţi şi Băneasa 

şi 3 grade la Filaret.  

3. Prognoza meteorologică pentru intervalul 21.01.2013, ora 08.00 – 22.01.2013, 

ora 08.00 

ÎN ŢARĂ 

 Vremea va fi mai caldă decât în mod normal în această perioadă a anului. 

Cerul va fi temporar noros. Va ploua slab, ziua izolat în regiunile nordice, iar 

noaptea pe arii restrânse în vestul şi sudul ţării şi izolat în rest. Dimineaţa şi noaptea, 

îndeosebi în zonele joase din sud şi est, izolat va fi ceaţă. Vântul va 

prezenta intensificări în Banat, Crişana şi zona de munte, iar seara şi noaptea şi în 

Dobrogea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 4 şi 14 grade, mai ridicate în 

vestul şi sud-estul ţării, iar cele minime între -3 şi 7 grade, mai ridicate pe litoral. 

Dimineaţa şi noaptea, în zonele joase din sud şi est, izolat va fi ceaţă.  

LA BUCUREŞTI 

 Vremea va fi mai caldă decât în mod obişnuit pentru această dată. Cerul va fi 

variabil, cu înnorări trecătoare noaptea când vor fi condiţii de ploaie. Vântul va 

sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 12 

grade, iar cea minimă va fi de 4 ... 6 grade.  

 



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

4. Evoluţia stratului de zapadă 

Informare nivologică valabilă pentru masivele Bucegi și Făgăraş (versantul 

nordic), emisă pentru perioada 20 ianuarie 2013, ora 20.00 – 21 ianuarie 2013, 

ora 20.00 

 

a. Starea stratului de zăpadă în data de 20.01.2013, ora 14.00 

 Vremea a fost în general inchisă și apropiată de normalul termic al perioadei. 

Cerul a fost mai mult noros și local, în cursul dimineții a nins slab. Local s-a 

semnalat ceață asociată izolat și cu depunere de chiciură. Vântul a prezentat 

intensificări mai ales în zona crestelor, spulberând zapada. Grosimea stratului de 

zăpadă a scăzut cu până la 2 cm. La ora 14 stratul de zăpadă măsura 150 cm la 

Bâlea-Lac, 75 cm la Vf. Omu, 82 cm la Sinaia cota 1.500, 48 cm la Predeal și 47 cm 

la Fundata. 

  

b. Stabilitatea și evoluția stratului de zăpadă 

 

 ÎN FĂGĂRAȘ - RISC ÎNSEMNAT(3) 

 Temperaturile diurne pozitive, prognozate pentru intervalul urmator, vor face 

ca stratul de zăpadă relative proaspătă de la suprafață (cca. 20 cm), să se umezească. 

Astfel rezistența scăzută și aderența slabă a acestuia la stratul mai vechi, care 

prezintă cruste de gheață, vor fi amplificate. Declanșarea avalanșelor va fi posibilă 

atât spontan, îndeosebi pe versanții însoriți și cu înclinație mare, dar și în condiții de 

suprasarcină slabă. 

 

 ÎN BUCEGI: - RISC ÎNSEMNAT(3) 

 Zapada de la suprafață are aderența scăzută la stratul vechi, care este în cea 

mai mare parte compact și stabilizat, cu mai multe cruste de gheață în interior. 

Umezirea puternică a stratului superior, mai ales în zonele mai joase unde 

temperaturile vor fi mai ridicate, va favoriza declanșarea avalanșelor de suprafață, 

de topire. Se vor declanșa atât spontan pe versanții însoriți și cu înclinare mare, cât 

și în condițiile unei slabe supraîncărcări. 

 

c. Evoluția vremii în intervalul 20.01.2013, ora 20.00 – 21.01.2013, ora 20.00 

 Vremea va fi caldă pentru această perioada. Cerul va fi temporar noros și 

izolat, îindeosebi în prima parte a intervalului, se vor semnala precipitații mixte 

slabe. În zona înaltă precipitațiile vor fi sub formă de ninsore. Vântul va sufla slab și 

moderat, cu intensificări locale, în zona de creastă viscolind sau spulberând zapada. 

 Peste 1.800 m: temperaturi minime: -5 la -2 grade, temperaturi maxime -1 la 

3 grade. 

 Sub 1.800 m: temperaturi minime: -2 la 3 grade, temperaturi maxime 4 la 9 

grade. 

 Izoterma de 0 grade: în urcare, de la cca. 2.000 de metri la cca. 2.700 m. 

 Izoterma de -10 grade: se menține la cca. 4.000 de metri. 

 Vântul la altitudinea de 2.500 m: la începutul intervalului, din vest cu viteze 

de 70-90 km/h, apoi din sector sud-vestic cu viteze de 50-70 km/h. 
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NOTĂ:  

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 

  Nu s-au semnalat evenimente deosebite. 

 

2.  În domeniul solului şi vegetaţiei 

 Nu s-au semnalat evenimente deosebite. 

 

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. 

 

 

 

 


