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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 21.01.2013, ora 08.00 – 22.01.2013, ora 08.00 

  

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

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

22.01.2013, ora 06.00 

 

RÂURI  

 Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele 

hidrografice: Crasna, Barcău, Crişuri, Arieş, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, 

Nera, Cerna şi bazinul mijlociu al Oltului, unde au fost în creştere datorită efectului 

combinat al precipitaţiilor în curs, celor prevăzute, propagării, cedării apei din 

stratul de zăpadă şi evoluţiei formaţiunilor de gheaţă şi numai prin propagare pe 

cursul mijlociu şi inferior al Mureşului. 

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

lunare, mai mari (peste 100% din normalele lunare) pe: Firiza, Sighişoara, Nera, 

cursul mijlociu şi inferior al Bârzavei, cursurile superioare ale Turului, 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) 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 Moldova, iar pe cele din centrul şi nord-

vestul ţării au fost în diminuare, restrângere şi uşoară eliminare. 

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

bazinul superior şi mijlociu al 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, pe râurile din 

Banat şi cele din Dobrogea, nu există formaţiuni de gheaţă. 
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 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 staţionare exceptând râurile din bazinele 

hidrografice: Crasna, Barcău, Crişuri, Arieş, Bega, Timiş, Bârzava, Caraş, Nera, 

Cerna, Jiu, bazinul mijlociu şi inferior al Oltului, unde vor fi în creştere datorită 

efectului combinat al precipitaţiilor lichide prognozate, cedării apei din stratul de 

zăpadă, evoluţiei formaţiunilor de gheaţă şi propagării şi numai prin propagare pe 

cursul mijlociu şi inferior al Mureşului. 

 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 21.01 – 

22.01.2013 a fost staționar, 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 la Gruia şi pe sectorul Bechet 

– Olteniţa, în creştere la Calafat şi pe sectorul Cernavodă – Tulcea şi staţionare la 

Călăraşi. 

 

 Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (6.000 mc/s). 

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

creştere pe sectorul Brăila-Tulcea. 

 

 

2. Situaţia meteorologică în intervalul 21.01.2013, ora 08.00 – 22.01.2013, ora 

06.00 

 

ÎN ŢARĂ 

În cea mai mare parte a ţării vremea a continuat să se încălzească, astfel că valorile 

termice la amiază au fost cu 3 până la 16 grade mai ridicate decât cele obişnuite în 

ultima decadă a lunii ianuarie, cu maxime ce s-au încadrat între 2 grade la Câmpeni 

şi 18 grade la Gurahonţ, Medgidia şi Constanţa. În cursul zilei cerul a fost variabil la 

parţial noros şi doar cu totul izolat în Maramureş şi în Transilvania au fost 

precipitaţii neînsemnate cantitativ, predominat ploi. Noaptea au fost înnorări în 

majoritatea zonelor, dar numai pe arii restrânse a plouat slab în vest şi sud-



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

vest. Vântul a prezentat intensificări în Banat, Crişana şi sudul Transilvaniei, cu 

viteze de până 65 km/h, dar local şi în zona montană înaltă unde rafalele au depăşit 

80 km/h. La ora 06 se înregistrau valori termice între -5 grade la Miercurea Ciuc şi 

12 grade la Călăraşi. Era strat de zăpadă la munte, măsurând până la 141 cm (în 

Masivul Făgăraş), în cea mai mare parte a Moldovei (până la 27 cm), local în 

Transilvania (până la 26 cm) şi doar cu totul izolat în restul teritoriului (sub 5 

cm). Cu totul izolat s-a semnalat ceaţă. 

Observaţie: în intervalul de diagnoză au fost emise 3 atenţionări cod galben privind 

fenomene meteorologice periculoase imediate, câte una de către SRPV Timişoara, 

respectiv SRPV Sibiu, vizând intensificări de vânt şi una la SRPV Craiova, pentru 

ceaţă. 

LA BUCUREŞTI 

Vremea a continuat să se încălzească, astfel că temperatura maximă a fost de 13 

grade la Afumaţi şi Băneasa şi 14 grade la Filaret, valoare cu 13 grade peste media 

climatologică a datei. Cerul a fost parţial noros, iar vântul a suflat slab până la 

moderat. La ora 06 se înregistrau 1 grad la staţia meteo Băneasa, 2 grade la Afumaţi 

şi 4 grade la Filaret.  

 

3. Prognoza meteorologică pentru intervalul 22.01.2013, ora 08.00 – 23.01.2013, 

ora 08.00 

 

ÎN ŢARĂ 

În Banat, Crişana, Maramureş, nordul Moldovei şi al Transilvaniei valorile termice 

vor marca o scădere faţă de intervalul precedent, cerul va fi noros şi vor fi 

precipitaţii locale, ziua sub formă de ploaie, iar seara şi noaptea lapoviţă şi ninsoare. 

În restul teritoriului vremea se va menţine mult mai caldă decât în mod obişnuit la 

această dată, iar înnorări şi ploi pe arii restrânse vor fi mai ales noaptea. Vântul se 

va intensifica temporar în sudul şi în vestul ţării şi local în zonele centrale, cu viteze 

de până la 50 km/h. Temperaturile maxime vor fi de la 2...3 grade în nordul extrem 

al Moldovei până la 15...16 grade în Bărăgan şi Dobrogea, iar cele minime se vor 

încadra în general între -5 şi 5 grade. În regiunile estice izolat se va semnala ceaţă. 

LA BUCUREŞTI 

Vremea se va menţine mult mai caldă decât în mod normal în această perioadă a 

anului. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare noaptea, când vor fi posibile ploi 

slabe. Vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul 

valorii de 14 grade, iar cea minimă va fi de 1...3 grade. 

4. Evoluţia stratului de zapadă 
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Informare nivologică valabilă pentru masivele Bucegi și Făgăraş (versantul 

nordic), emisă pentru perioada  21 ianuarie 2013, ora 20.00 – 22 ianuarie 2013, 

ora 20.00: 

 

a. Starea stratului de zăpadă în data de 21.01.2013, ora 14.00: 

Vremea a fost relativ caldă pentru această perioadă. Cerul a fost variabil, temporar 

noros. Local s-a semnalat ceață asociată izolat și cu depunere de chiciură. Vântul a 

prezentat intensificări mai ales în zona crestelor, spulberând zăpada. Stratul de 

zăpadă a scăzut cu până la 15 cm. 

La ora 14 stratul de zăpadă măsura 143 cm la Bâlea-Lac, 73 cm la Vf. Omu, 67 cm 

la Sinaia cota 1500, 47 cm la Predeal și 33 cm la Fundata. 

 

b. Stabilitatea și evoluția stratului de zăpadă:  

În FĂGĂRAȘ la altitudini de peste 1.800 m: RISC ÎNSEMNAT (3) 

Sub influența temperaturilor pozitive stratul de zăpadă va continua să scadă și să se 

umezească, mai 

ales sub 2000 m. În partea superioară regăsim un strat instabil de 20-30 cm cu 

rezistență scăzută și aderența slabă la straturile mai vechi, compacte și mai stabile. 

Se pot produce avalanșe de dimensiuni medii și izolat mari, în condiții de 

suprasarcină slabă pe pantele mai înclinate dar și spontan, sub influența stratului 

umezit de la suprafață. 

În BUCEGI: RISC ÎNSEMNAT (3) 

Sub influența temperaturilor pozitive stratul de zăpadă va continua să scadă și să se 

umezească, mai 

ales sub 2000 m. Deși cu dimensiuni mai reduse decât în Făgăraș, zăpada de la 

suprafață are aderență scăzută la stratul vechi, care este în cea mai mare parte 

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

Se pot produce avalanșe de dimensiuni medii în condiții de suprasarcină pe pantele 

mai înclinate dar și izolat spontan, sub influența stratului umezit de la suprafață. 

 

c. Evoluția vremii în intervalul 21.01.2013 ora 20.00 –22.01.2013 ora 20.00 

Vremea se menține caldă pentru această perioadă. Cerul va fi temporar noros și 

izolat se pot semnala precipitații mixte slabe, ninsori în zona înaltă. Vântul va sufla 

slab și moderat, cu intensificări locale, în zona de creastă viscolind sau spulberând 

zăpada. 

Peste 1800 m: temperaturi minime: -4 la 0 grade, temperaturi maxime -1 la 3 grade; 

Sub 1800 m: temperaturi minime: 0 la 5 grade, temperaturi maxime 4 la 9 grade; 

Izoterma 0 grade: în coborâre, de la cca. 2100 de metri la cca. 1900 metri; 

Izoterma de -10 grade: în coborâre, de la cca. 4000 de metri la cca. 3200 metri; 

Vântul la altitudinea de 2500 m: din sector sud-vestic cu viteze de 60-80 km/h. 

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

medii și câteodată, chiar avalanșe mari. 

 

II. CALITATEA APELOR 

 

2.1. Pe fluviul Dunărea 

 Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

2.2. Pe râurile interioare 

A.B.A. Dobrogea-Litoral și G.N.M.-C.J. Constanța informează despre 

finalizarea, în data de 19.01.2013, a activității de depoluare a lacului Neptun, din 

zona localității Mangalia (jud. Constanța), care a fost poluat cu produs petrolier 

provenit din sistemul de canalizare pluvial, manifestat sub formă de ușoare irizații, 

din data de 18.01.2013. Personalul de la primăria Mangalia a răspândit substanțe 

absorbante (spillsorb) la suprafața apei și a montat un baraj absorbant. 

 

 ABA Prut Iași informează că în data de 21.01.2013, ora 14:30, s-a produs 

o poluare cu levigat (apă uzată de la depozitul de deșeuri a loc. Tomești, a SC 

Salubris SA), ca urmare a topirii zăpezii, fiind afectat r. Bahlui, aval pod 

Holboca (jud Iași) și râul Varmășoaia, amonte 200-300m de conflunența cu r. 

Bahlui, prin rețeaua de ape pluviale a loc. Tomești. Se vor recolta probe de apă 

de către SGA Iași.  

 

2.3. Pe Marea Neagră  

 Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

 

III.  CALITATEA MEDIULUI 

 

1. În domeniul aerului 

 

 GNM CJ-Mureș informează telefonic, despre evacuarea în atmosferă de 

gaz metan cu mercaptan, de către Transgaz SA-Mediaș, în zona localității 

Sângeorgiu, satul Tofalău (jud. Mureș), în dimineața zilei de 21.01.2013, care s-a 

manifestat prin prezența unui miros puternic în zonă.    

 Conform informațiilor funizate de către operatorul Transgaz SA, s-a executat 

o manevră obișnuită în cadrul procedurilor de operare de la Stația de reglare a 

presiunii și odorizare a gazului metan, prin care s-a emis în atmosferă cca. 40 

minute (la ora 10:00) gaz metan prin intermediul unei supape. Mirosul de mercaptan 

a fost resimțit și în municipiul Tg. Mureș, fără pericol de explozie.  

 

 Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează că, din rezultatele 

analizelor efectuate în cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare, în intervalul 18-

20.01.2013, nu s-au constatat depăşiri ale pragurilor de alertă pentru NO2 (dioxid de 

azot), SO2 (dioxid de sulf) și ale pragurilor de alertă pentru O3 (ozon). Valoarea 
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limită zilnică pentru PM10 (pulberi în suspensie cu un diametru mai mic de 10 

microni) (50 µg/mc) a fost depăşită la staţiile, după cum urmează:  

- În data de  18.01.2013: MM-2 Baia Mare (fond);  

- În data de 20.01.2013: DB-1 Târgovişte (industrial), (date validate de 

către APM-urile locale). 

 

2.  În domeniul solului şi vegetaţiei 

 GNM CJ Teleorman informează telefonic că în zona loc. Poeni în data de 

21.01.2013 ora 13:10 a fost depistată pe sol o pată de produs petrolier pe 

traseul conductei aparținând OMV Petrom SA, de la Icoana la Cartojani (jud. 

Teleorman). Teren afectat 15 mp. Acțiuni întreprinse: oprire pompare, punerea în 

scurgere a conductei, limitarea extinderii poluării.  

 

 APM Argeș informează că în 21.01.2013, ora 14:25, s-a produs o poluare a 

60mp sol teren privat, cu 80 litri apă de zăcământ si 40 litrii țiței, în zona loc. 

Moșoaia - Hințești (jud. Argeș), datorită coroziunii unei conducte aparținând 

OMV Petrom SA. S-au luat măsuri de oprire a pompării, remedierea și curățare 

teren. 

  

 APM Argeș informează că în 20.01.2013, ora 10:25, s-a produs o poluare a 

10mp sol teren pășune, cu 50 litri apă de zăcământ, în zona loc. Samara - Cocu 

(jud. Argeș), datorită coroziunii unei conducte aparținând OMV Petrom SA. S-

au luat măsuri de oprire a pompării, remedierea și curățare teren.  

 

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. 
 

 

 

 

 


