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GUVERNUL ROMÂNIEI 

MINISTERUL MEDIULUI ȘI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 

 

 

Direcția Comunicare 
25 ianuarie 2013 

 

 

RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 24.01.2013, ora 08.00 – 25.01.2013, ora 08.00 

 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

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

25.01.2013, ora 06.00 

 

RÂURI  
 Debitele au fost în creştere prin propagare pe cursurile inferioare ale 

Someşului şi Mureşului şi datorită precipitaţiilor prognozate şi propagării pe 

Bârzava, Caraş, Nera, pe râurile din zona de câmpie din bazinele Vedea, Argeş, 

Ialomiţa şi pe cele din Dobrogea. 

 Pe râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Lăpuş şi pe cursurile superioare ale 

Jiului şi Oltului debitele vor fi în scădere, iar pe celelalte râuri vor fi în general 

staţionare. 

 Debitele se situează la valori cuprinse între 40-80% din mediile multianuale 

lunare, mai mari (în jurul şi peste 100% din normalele lunare) pe: Vişeu, Iza, Tur, 

Lăpuş, Timiş, Caraş, Nera, Jiu, Ialomiţa, cursul superior al Arieşului şi mai mici 

(sub 30%) pe Crasna şi Barcău. 

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

modificări importante exceptând râurile din bazinele superioare ale Someşului şi 

Mureşului şi cele din Moldova unde au fosti în uşoară extindere şi intensificare. 

 În bazinele hidrografice Tur, Lăpuş, Crasna, Barcău, Crişuri, Jiu, Vedea, 

bazinul inferior al Mureşului şi pe râurile din Banat, Oltenia, Muntenia 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. 



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

 Debitele vor fi în  general staţionare, exceptând cursurile inferioare ale 

Someşului, Mureşului, Vedei, Argeşului şi Ialomiţei unde vor fi în creştere prin 

propagare. 

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

extindere şi intensificare. 

 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 24.01.2013 – 

25.01.2013 a fost staţionar, având valoarea de 5.900 mc/s, peste media 

multianuala a lunii ianuarie (4.950 mc/s). 

 Aval Porţile de Fier, debitele au fost în scădere la Gruia şi Brăila, în creştere 

pe sectoarele Calafat-Corabia, Giurgiu-Vadu Oii şi la Tulcea şi staţionare pe 

sectoarele Tr.Măgurele-Zimnicea şi Galaţi-Isaccea. 

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

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

Calafat-Galaţi şi staţionare pe sectorul Isaccea-Tulcea. 

2. Situaţia meteorologică în intervalul 24.01.2013, ora 08.00 – 25.01.2013, ora 

06.00 

 

Administrația Națională de Meteorologie a emis în data de 24.01.2013, ora 

20.00, o ACTUALIZARE A AVERTIZĂRII METEOROLOGICE vizând 

intensificări ale vântului, precipitații abundente și viscol, valabilă pentru 

intervalul 24 ianuarie 2013, ora 20 – 25 ianuarie 2013, ora 20, conform căreia:  

 

 Mesaj 1 (24.01 ORA 20 – 25.01 ORA 04: – COD GALBEN: începând din 

seara zilei de joi, în sudul şi sud-estul ţării vor fi precipitaţii însemnate 

cantitativ, local peste 25 l/mp, sub formă de ploaie în Dobrogea, Muntenia şi 

Oltenia, mixte în sudul Banatului şi mai ales ninsori în cea mai mare parte a 

Moldovei şi la munte; pe arii restrânse se va semnala polei. În toate aceste 

regiuni, vântul va avea intensificări susţinute, cu viteze la rafală de 50...60 

km/h; în judeţele Vrancea, Bacău, nordul judeţului Galați şi în zona de munte 

a judeţului Buzău, precum şi în Carpaţii de Curbură, vântul va depăşi la rafală 

60 km/h şi va fi viscol cu precădere în a doua parte a intervalului; 

 Mesaj 2 (25.01 ORA 04 – 25.01 ORA 14) – COD GALBEN: în intervalul 

menţionat, va ninge în Moldova şi în zona Carpaţilor Orientali şi a Munţilor 

Bucegi, iar în primele ore va continua să plouă abundent în nordul Dobrogei 

şi al Munteniei; vor mai fi condiţii polei; în estul şi sud-estul ţării vântul va 

avea intensificări susţinute, cu viteze ce vor depăşi la rafală 50...60 km/h; vor 

fi ninsori şi în partea de vest, nord-vest şi centru a ţării, izolat mai consistente  

în Transilvania; 
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 –COD PORTOCALIU: În sudul şi centrul Moldovei va ninge şi se va depune 

strat consistent de zăpadă, iar vântul va avea intensificări care vor depăşi la 

rafală 70 km/h şi va fi viscol ce va determina reducerea vizibilităţii sub 50 m; 

în judeţele Vrancea, Bacău, nordul judeţului Galaţi şi în zona de munte a 

judeţului Buzău ninsoarea va fi mai puternică în prima parte a intervalului, 

apoi va slăbi în intensitate, dar vântul va continua să bată cu putere, viscolind 

şi troienind zăpada; 

 Mesaj 3 (25.01 ORA 14 – 25.01 ORA 20) – COD GALBEN: Vineri dupa-

amiază va continua să ningă în nordul şi centrul Moldovei şi în zona 

Carpaţilor Orientali, iar vântul va mai avea intensificări îndeosebi în 

jumătatea sudică a Moldovei, viscolind şi spulberând zăpada; intensificări 

temporare ale vântului vor mai fi şi în Muntenia şi Dobrogea, iar în 

Transilvania va continua să ningă; începând din noaptea de vineri spre 

sâmbătă şi până duminică, temporar vor fi ninsori şi intensificări ale vântului 

în sudul şi sud-estul ţării. 

 

 Această actualizare a avertizării meteorologice a fost transmisă de către 

Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Mediului şi Pădurilor 

către: Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Secretariatul General al 

Guvernului, Centrul de Situații al Guvernului, Ministerul Apărării Naţionale, 

Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, 

Ministerul Sănătății, Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Comisia Națională pentru Controlul 

Activităților Nucleare, Serviciul de Protecție și Pază, Serviciul de Telecomunicații 

Speciale, S.C. Hidroelectrica S.A., Agenția Naţională de Îmbunătăţiri Funciare 

precum şi către Comitetele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă: ARGEŞ, BACĂU, 

BISTRIȚA-NĂSĂUD, BOTOȘANI, BRAŞOV, BRĂILA, BUZĂU, CARAŞ-SEVERIN, 

CĂLĂRAŞI, CONSTANŢA, COVASNA, DÂMBOVIŢA, DOLJ, GALAŢI, GIURGIU, 

GORJ, HARGHITA, IALOMIŢA, IAŞI, ILFOV, MARAMUREȘ, MEHEDINŢI, 

MUREȘ, NEAMŢ, OLT, PRAHOVA, SIBIU, SUCEAVA, TELEORMAN, TULCEA 

VASLUI, VÂLCEA, VRANCEA și Municipiul BUCUREŞTI (34 de prefecturi). 

  

ÎN ŢARĂ 

 Deşi valorile termice au continuat să scadă, vremea s-a menţinut mai caldă 

decât în mod obişnuit pentru această dată, cu precădere în regiunile sud-vestice. În 

prima parte a zilei cerul a fost temporar noros şi s-a semnalat ceaţă local în centrul şi 

estul ţării şi izolat în sud. După-amiază înnorările s-au accentuat şi a plouat pe arii 

extinse în Oltenia, Muntenia  şi Dobrogea, iar noaptea au fost şi precipitaţii mixte în 

Transilvania, nordul Munteniei şi sudul Moldovei, în timp ce în restul Moldovei şi 

la munte precipitaţiile au fost sub formă de ninsoare, iar în Banat a plouat. 

Cantităţile de apă căzute până la ora 03 au cumulat 26 l/mp în Muntenia. Vântul a 

prezentat intensificări în sudul Banatului, local în Muntenia şi izolat în rest, 

depăşind la rafală 60 km/h în Moldova şi 90 km/h la munte, viscolind ninsoarea. 

Temperaturile maxime s-au situat între -3 grade la Suceava şi Cotnari şi 12 grade la 
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Cernavodă şi Medgidia, iar la ora 06 se înregistrau valori termice cuprinse între -6 la 

Darabani, Suceava, Cotnari şi Târgu Neamţ şi 9 grade la Mangalia. La ora 08 era 

strat de zăpadă la munte, unde măsura până la 145 cm (în Masivul Făgăraş), în cea 

mai mare parte a Moldovei (până la 26 cm), local în Transilvania (până la 25 

cm) şi Maramureş  (până la 3 cm) şi cu totul izolat în Oltenia (până la 9 cm).  

OBSERVAŢII: În intervalul de diagnoză s-au emis 2 avertizări cod galben pentru 

fenomene periculoase imediate, astfel: 1 avertizare de către SRPV Bacău, privind 

ceaţă şi vizibilitate redusă şi 1 avertizare de către SRPV Timişoara, vizând 

intensificări ale vântului.  

LA BUCUREŞTI 

 Deşi valorile termice au continuat să scadă, vremea s-a menţinut uşor mai 

caldă decât în mod obişnuit la această dată. Cerul, variabil la începutul zilei, s-a 

înnorat treptat, iar spre seară şi noaptea a plouat şi vântul a prezentat intensificări, 

atingând la rafală 54 km/h. Cantităţile de apă înregistrate la ora 03 au fost de până la 

17 l/mp. Temperatura maximă a fost de 4 grade la Afumaţi, 5 grade la Băneasa şi 6 

grade la Filaret, iar la ora 06 se înregistrau temperaturi de 1 grad la Filaret şi 2 grade 

la Băneasa.  

 

3. Prognoza meteorologică pentru intervalul 25.01.2013, ora 08.00 – 26.01.2013, 

ora 08.00 

ÎN ŢARĂ 

 Vremea va deveni rece în cea mai mare parte a ţării, geroasă noaptea în 

jumătatea de nord a Moldovei şi în estul Transilvaniei. Cerul va fi mai mult 

noros. Ziua, vor cădea precipitaţii sub formă de ninsoare în jumătatea de nord a ţării, 

iar noaptea mai ales în sud şi sud-vest. Ninsorile vor fi mai abundente în 

Moldova, zona Carpaţilor Orientali, iar spre sfârşitul nopţii şi în Lunca Dunării. În 

prima parte a intervalului, local se vor mai semnala precipitaţii mixte în Banat şi mai 

ales ploi în Dobrogea, Muntenia şi Oltenia şi vor fi condiţii de polei. Vântul va 

prezenta intensificări în estul şi sudul ţării, temporar viscolind şi spulberând 

zăpada, ziua în Moldova, iar noaptea în regiunile sudice. Temperaturile maxime 

vor fi cuprinse, în general, între -6 şi 4 grade, iar cele minime de la -14 grade în 

estul Transilvaniei până la -1 grad pe litoral. 

 

LA BUCUREŞTI 

 Vremea se va răci. Cerul va fi noros şi va mai ploua slab la începutul 

intervalului, iar în a doua parte a nopţii va începe să ningă. Vântul va sufla moderat, 

cu intensificări temporare, mai ales în cursul nopţii. Temperatura maximă va fi 

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

ESTE ÎN VIGOARE MESAJUL DOI AL AVERTIZĂRII EMISE ÎN DATA 

DE 24.01.2013 
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4. Evoluţia stratului de zapadă 

Informare nivologică valabilă pentru masivele Bucegi și Făgăraş (versantul 

nordic), emisă pentru perioada 24 ianuarie 2013, ora 20.00 – 25 ianuarie 2013, 

ora 20.00 

 

a. Starea stratului de zăpadă în data de 24.01.2013, ora 14.00 

 Vremea s-a racit fata de perioada precedenta. Cerul a fost variabil, temporar 

noros. Local s-au semnalat ninsori slabe ieri dupa orele amiezei. Vântul a suflat 

moderat cu intensificari în zona înalta unde a viscolit zapada. Stratul de zapada a 

crescut în Bucegi cu 1-6 cm. La ora 14 stratul de zapada masura 143 cm la Bâlea-

Lac, 72 cm la Vf. Omu, 65 cm la Sinaia cota 1500, 47cm la Predeal si 29 cm la 

Fundata. 

 

b. Stabilitatea și evoluția stratului de zăpadă 

 Peste 1800 m: - RISC ÎNSEMNAT(3) 

 Ninsorile asteptate vor depune în medie 20 cm de zapada proaspata peste cei 

câtiva centimetri depusi în ultimele 24 de ore. Sub acest strat, stratul mai vechi 

umezit si cu rezistenta redusa, datorita temperaturilor negative va îngheta 

constituindu-se într-un strat de alunecare pentru zapada ce se va depune în 

urmatoarele zile. Spre sol sunt prezente cristale cupa, unele de mari dimensiuni, si 

câteva cruste de gheata. Mai ales la suprasarcini dar si spontan, se pot declansa 

avalanse medii pe pantele înclinate, prin alunecarea stratului de la suprafata peste 

cele mai vechi, si izolat chiar avalanse mari acolo unde mai sunt depozite însemnate 

de zapada. 

 

 Sub 1800 m: - RISC ÎNSEMNAT(3) 

 Ninsorile asteptate vor depune si aici în medie 20 cm de zapada proaspata 

peste cei câtiva centimetri depusi în ultimele 24 de ore. Stratul mai vechi umezit si 

cu rezistenta redusa, datorita temperaturilor negative va îngheta constituindu-se într-

un strat de alunecare pentru zapada ce se va depune în urmatoarele zile. Mai ales la 

suprasarcini (turisti, schiori), se pot declansa avalanse medii pe pantele înclinate. 

 

c. Evoluția vremii în intervalul 24.01.2013, ora 20.00 – 25.01.2013, ora 20.00 

 Vremea va continua sa se raceasca si va fi închisa. Cerul va fi acoperit. Pe arii 

extinse va ninge viscolit. Cantitatile de precipitatii vor depasi local 15 l/mp. Vântul 

va sufla moderat cu intensificari mai ales în zona de creasta, viscolind sau 

spulberând zapada. 

 Peste 1.800 m: temperaturi minime: -14 la -10 grade, temperaturi maxime -

12 la -7 grade. 

 Sub 1.800 m: temperaturi minime: -10 la -4 grade, temperaturi maxime -7 la 

-2 grade. 

 Izoterma 0 grade: în scadere de la 1100 metri la 500 metri. 

 Izoterma de -10 grade: în scadere de la 3000 metri la 2800 metri. 

 Vântul la altitudinea de 2.500 m: din sector sud-estic, cu viteze de 60-80 

km/h. 



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

 

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 

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează că, din rezultatele 

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

23.01.2013, 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). Valoarea 

limită zilnică pentru  PM10 (50 µg/mc) a fost depăşită la staţia DB-1 Târgovişte 

(industrial). 

Agenția pentru Protecția Mediului Neamț informează despre producerea, 

în zona localității Săvinești, în data de 24.01.2013, unei poluări accidentale a aerului 

cu amoniac – o valoare determinată de 182.75 micrograme/mc (față de CMA=100 

micrograme/mc). Poluator - SC GA PRO CO. A fost informat Comisariatul 

Județean Neamț din cadrul Gărzii Naționale de Mediu. Se va reveni cu informații 

suplimentare despre acest incident. 

 

2.  În domeniul solului şi vegetaţiei 

Agenția pentru Protecția Mediului Argeș informează despre producerea, în 

data de 16.01.2013 - ora 10.40, a unei poluări accidentale, în zona Moșoaia-Hintești, 

care a afectat o suprafață de 2 mp sol (teren agricol-proprietate privată), din cauza 

coroziunii conductei de transport de la sonda 2792 la sonda 2803 aparținând SC 

OMV PETROM SA - Zona de producție III Muntenia Vest, sector 10 Poiana 

Lacului. În urma avariei pe sol s-a deversat o cantitate de 2 litri apă de zăcământ și 5 

litri țiței. Măsuri intreprinse: a fost oprită pomparea, s-a izolat zona afectată, s-a 

remediat avaria și s-a demarat acțiunea de curățare a terenului afectat.  

 

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 
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În ultimele 24 de ore, sistemul de monitorizare a calităţii aerului în 

Municipiul Bucureşti nu a semnalat depăşiri ale pragurilor de informare şi alertă. 

 


