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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 22.01.2013, ora 08.00 – 23.01.2013, ora 08.00 

 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

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

23.01.2013, 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: Vişeu, Iza, Tur, Crasna, 

Barcău, Someş, Crişuri, Mureş, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, 

Cerna, cursurile superioare şi mijlocii ale Jiului şi Oltului. 

 Pe celelate râuri debitele au fost în general staţionare. 

 Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale 

lunare, mai mari (peste 100% din normalele lunare) pe: Iza, Tur, Lăpuş, Caraş, Jiu, 

Ialomiţa, unele râuri din bazinul inferior al Mureşului (Pian, Strei, Râul Mare, 

Troiaş), cursurile mijlocii şi inferioare ale Vişeului şi Bârzavei, cursurile superioare 

ale Crişului Negru şi unii afluenţi ai săi (Crişul Pietros), Arieşului şi Begăi şi cursul 

inferior al Nerei. 

 Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, pod de gheaţă) au fost în diminuare 

şi restrângere pe râurile din vestul, nordul, centrul şi sudul ţării şi s-au menţinut fără 

modificări importante pe cele din est. 

 Predomină podul de gheaţă pe râurile din bazinele hidrografice Arieş şi 

Târnave şi bazinele superioare ale Someşului şi Mureşului. 

 În bazinele hidrografice Tur, Crasna, Crişuri, Jiu, Vedea, bazinul inferior al 

Mureşului, pe râurile din Banat şi cele din Dobrogea nu există formaţiuni de gheaţă.

  

 Pe râul Bistriţa, amonte de acumularea Izvoru 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. 
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 Debitele vor fi în creştere prin propagare pe cursurile mijlocii şi inferioare 

ale râurilor: Tur, Lăpuş, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş, Arieş, Bega, Timiş, 

Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Olt şi în scădere pe râurile din bazinele 

hidrografice Vişeu, Iza, cursurile superioare ale râurilor: Tur, Lăpuş, Someş, Crasna, 

Barcău, Crişuri, Mureş, Arieş, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, 

Jiu, Olt şi Bistriţa. 

 Pe celelalte râuri debitele vor fi staţionare. 

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

menţine fără modificări importante, exceptând râurile din nordul, centrul şi estul 

ţării, unde vor fi în uşoară intensificare şi extindere şi râurile din sud-estul ţării, 

unde vor fi în diminuare, restrângere şi eliminare. 

 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 22.01 – 

23.01.2013 a fost în scădere, având valoarea de 6000 mc/s, peste media 

multianuala a lunii ianuarie (4950 mc/s). 

 Aval Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectoarele Gruia – Calafat şi 

Giurgiu – Cernavodă şi în creştere pe sectoarele Bechet – Zimnicea şi Vadu Oii – 

Tulcea. 

 

 Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (5900 mc/s). 

 Aval Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectoarele Gruia-Calafat şi 

Călăraşi-Vadu Oii, în creştere pe sectoarele Bechet-Olteniţa şi Galaţi-Tulcea şi 

staţionare la Brăila. 

 

 

2. Situaţia meteorologică în intervalul 22.01.2013, ora 08.00 – 23.01.2013, ora 

06.00 

În ţară, deşi valorile termice au marcat o scădere faţă de intervalul anterior în vestul 

şi nordul teritoriului, vremea a fost în continuare mai caldă decât în mod normal 

pentru această dată. Cerul a fost variabil, cu înnorări temporare în sud şi mai mult 

noros în restul teritoriului. A plouat slab pe arii relativ extinse în regiunile 

intracarpatice şi izolat în celelalte zone. În cursul nopţii în Banat, Crişana şi 

Maramureş, trecător precipitaţiile au fost şi sub formă de lapoviţă şi ninsoare. La 

munte, local, au predominat ninsorile. Cu totul izolat în judeţul Harghita au fost 

consemnate depuneri de polei. Vântul a suflat slab şi moderat, cu intensificări locale 

pe crestele montane, dar izolat şi în zonele mai joase. Temperaturile maxime au fost 

cuprinse între 0 grade la Joseni, Darabani şi Radăuţi şi 16 grade la Zimnicea, 

Constanţa, Mangalia, Medgidia şi Tulcea, iar la ora 06 valorile termice se încadrau 

între -5 grade la Miercurea Ciuc şi 7 grade la Mangalia şi Constanţa. La ora 20 era 

strat de zăpadă la munte, măsurând până la 142 cm (în Masivul Făgăraş), în 

Moldova (până la 24 cm), local în estul Transilvaniei (până la 21 cm) şi doar cu 
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totul izolat în restul teritoriului (până la 9 cm în Oltenia). În cea mai mare parte a 

Moldovei şi pe spaţii restrânse în Oltenia şi Transilvania a fost ceaţă. 

 

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

fenomene meteorologice periculoase imediate: două emise de către SRPV Bacău şi 

câte una de către SRPV Sibiu şi SRPV Cluj, pentru ceaţă şi vizibilitate scăzută. 

La București, vremea s-a menţinut mai caldă decât în mod normal pentru această 

dată din an. Cerul a fost variabil, cu înnorări temporare în cursul nopţii. Vântul a 

suflat slab şi moderat. Temperatura maximă a fost de 13 grade la toate staţiile 

meteorologice. La ora 06 se înregistrau 4 grade la Băneasa şi 5 grade la Filaret. 

3. Prognoza meteorologică pentru intervalul 23.01.2013, ora 08.00 – 24.01.2013, 

ora 08.00 

În ţară, deşi valorile termice vor fi în scădere uşoară faţă de intervalul anterior, 

vremea se va menţine mai caldă decât în mod normal pentru această dată în 

regiunile sudice. În jumătatea de nord a ţării cerul va fi noros şi mai ales ziua vor 

cădea precipitaţii predominant sub formă de ninsoare. În restul teritoriului cerul va fi 

variabil, cu înnorări şi ploi izolate la începutul intervalului în sud-est. Vântul va 

sufla slab şi moderat, cu unele intensificări în sud şi la munte. Temperaturile 

maxime vor fi cuprinse, în general, între 1 şi 11 grade, iar cele minime se vor 

încadra între -7 şi 3 grade. În zonele joase, în cursul nopţii, local va fi ceaţă. 

La Bucureşti, valorile termice vor marca o scădere uşoară faţă de intervalul 

anterior, dar se vor menţine încă peste cele obişnuite ale perioadei, cu o maximă în 

jur de 11 grade şi o minimă de -3...-1 grad. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări şi 

posibil ploaie slabă în primele ore ale intervalului. Vântul va sufla în general 

moderat ziua, apoi va deveni în general slab. Noaptea vor fi condiţii de ceaţă. 

 

4. Evoluţia stratului de zapadă 

Informare nivologică valabilă pentru masivele Bucegi și Făgăraş (versantul 

nordic), emisă pentru perioada 22 ianuarie 2013, ora 20.00 – 23 ianuarie 2013, 

ora 20.00: 

 

Starea vremii și a stratului de zăpadă în data de 22.01.2013, ora 14: 

Vremea caldă din ultimele 24 de ore a favorizat topirea zăpezii, scăderea grosimii 

stratului și umezirea acestuia prin pătrunderea apei rezultate din topire în interior. 

Începând din cursul nopții a nins slab, astfel încât la suprafață s-au depus 1-2 cm de 

zăpadă proaspătă. Vântul a prezentat intensificări mai ales în zona crestelor, 

viscolind sau spulberând zăpada. La ora 14 stratul de zăpadă măsura 142 cm la 

Bâlea-Lac, 72 cm la Vf. Omu, 64 cm la Sinaia cota 1500, 44 cm la Predeal și 30 cm 

la Fundata. 

 

Intervalul 22.01.2013.ora 20 – 23.01.2013.ora 20: 

Evoluția vremii: 
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Vremea se va răci față de zilele precedente. Cerul va fi mai mult noros și va ninge 

(slab – până în 7-8 cm de zăpadă depusă) în întreaga zonă montană. Vântul va sufla 

slab și moderat, cu intensificări temporare mai ales în zona de creastă, viscolind sau 

spulberând zăpada. 

Peste 1800 m: temperaturi minime: de la -10 la -6 grade, temperaturi maxime de la 

-9 la -5 grade 

Sub 1800 m: temperaturi minime: de la -6 la -2 grade, temperaturi maxime de la -5 

la 0 grade 

Izoterma 0 grade: în coborâre, de la 1700 la 1200 metri 

Izoterma de -10 grade: în coborâre, de la 3200 la 2600 metri 

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

 

Stabilitatea și evoluția stratului de zăpadă: 

Peste 1800 m: RISC ÎNSEMNAT(3) 

Zăpada este ușor umezită mai ales la suprafață, unde este prezent un strat de circa 

20-30 cm cu  rezistență redusă, depus peste stratul vechi relativ stabilizat. Spre sol 

sunt prezente cristale cupă, unele de mari dimensiuni. Mai ales la suprasarcini, prin 

alunecarea stratului de la suprafață (de circa 30-40 cm, împreună cu cel nou-depus) 

peste cel vechi se pot declanșa avalanșe pe pantele înclinate, unde mai sunt depozite 

mai mari de zăpadă. 

 

Sub 1800 m: RISC MODERAT (2) 

Datorită temperaturilor ridicate care s-au înregistrat în zilele precedente, grosimea 

stratului de zăpadă a nscăzut, aceasta fiind umezită și compactată. În zonele unde au 

ramas cantități mai mari de zăpadă se pot produce avalanșe mai ales în condiții de 

suprasarcină mare și pe pantele foarte înclinate. 

 
 
II. CALITATEA APELOR 

 Pe râurile interioare 

 A.B.A. Olt Râmnicu Vâlcea informează despre producerea în data de 

22.01.2013, ora 08.00, a unei poluări cu apă menajeră în localitatea Covasna (strada 

Morii nr. 6), jud. Covasna, cauzată de o intervenție a personalului de la operatorul 

regional S.C. Gospcom S.A. – Centrul Regional Covasna pentru înlăturarea unui 

dop din conducta de canalizare urbană, în timpul căreia prin preaplinul căminului de 

canalizare mixtă un volum redus din apa folosită la spălare s-a scurs în pârâul 

Covasna (cu un debit sub 2 l/s). Apa pârâului nu prezenta semne vizibile de poluare. 

S-au prelevat probe de apă din aval și din amonte din conducta de preaplin, precum 

și din apa scursă prin aceasta. Se va reveni cu rezultatele analizelor.  

 

 S.G.A. Iași revine cu informații despre poluarea cu ape uzate a râurilor 

Bahlui și Vămășoaia din zona localității Tomești din data de 21.01.2013. Măsuri 

întreprinse: echipajul S.G.A. Iași s-a deplasat de-a lungul celor două cursuri de apă 

în vederea monitorizării și prelevării de probe de apă, S.C. Salubris S.A. a efectuat 
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un canal colector de 20 cm lățime și 50 cm înălțime pentru colectarea levigatului, 

acesta fiind vidanjat și epurat în stația de epurare ape uzate a municipiului Iași.  

 Pe fluviul Dunărea și pe Marea Neagră nu au fost semnalate evenimente 

deosebite. 

 

 

III.  CALITATEA MEDIULUI 

1. În domeniul aerului 

 A.P.M. Neamț informează telefonic că în data de 22.01.2013, în zona 

localității Săvinești s-au înregistrat depășiri ale concentrației maxime admisibile 

pentru amoniac. S.C. GA PRO CO, deținătoarea fabricii de îngrășăminte chimice 

din localitate, nu a anunțat nici un incident. Se va reveni cu informații.  

 

 G.N.M. – C.J. Mureș revine cu informații despre poluarea atmosferică cu 

gaz metan saturat cu etilmercaptan din zona localităților Sângeorgiu de Mureș și 

Târgu Mureș din data de 21.01.2013, produsă din cauza unei defecțiuni survenite la 

o instalație aparținând S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A Mediaș – Exploatare 

Teritorială Cluj – Sector Târgu Mureș. În urma investigațiilor efectuate, G.N.M. – 

C.J. Mureș a stabilit următoarele măsuri:  
 - în cazul oricărui incident ori accident cu efecte asupra factorilor de mediu se 

vor anunța de urgență autoritățile locale de mediu G.N.M. – C.J. Mureș și A.P.M. 

Mureș; 

 - conducerea S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A Mediaș va prioritiza în planul de 

investiții lucrările de modernizare/ înlocuire a odorizatorului prin evaporare existent 

la S.R.M. Sângeorgiu de Mureș cu unul mai performant din punct de vedere al 

siguranței în exploatare pentru a se evita astfel de evacuări accidentale de poluanți în 

atmosferă.  

 Având în vedere că nu a respectat obligațiile de a informa autoritățile 

competente în cazul depășirii valorilor limită de emisie și de a se supune tuturor 

procedurilor și cerințelor legale care conduc la prevenirea sau reducerea impactului 

asupra aerului înconjurător și a mediului ca întreg, societatea responsabilă de 

producerea poluării a fost sancționată cu amendă în cuantum de 25000 de lei. 

 

 Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează că din rezultatele 

analizelor efectuate în cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare în data de 

21.01.2013 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 a fost depăşită la staţiile: DB-1 Târgovişte 

(industrial), HD-1 Deva (urban), HD-2 Deva (industrial), HR-1 Miercurea Ciuc 

(fond), IL-2 Urziceni (industrial), PH-4 Brazi (industrial).  

 

2.  În domeniul solului şi vegetaţiei 

 Nu au fost semnalate evenimente deosebite, iar la nivelul fondului forestier nu 

s-au înregistrat incendii sau doborâturi de vânt.  
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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. 

 

 

 


