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MINISTERUL MEDIULUI ȘI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 

 

 

Direcția Comunicare 
30 ianuarie 2013 

 

 

RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 29.01.2013, ora 08.00 – 30.01.2013, ora 08.00 

 

  

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

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

30.01.2013, ora 06.00 

 

RÂURI  

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

Negru, Crişul Alb, Bârzava, Caraş, Nera, Jiu, bazinul mijlociu al Oltului şi cursul 

mijlociu şi inferior al Someşului, unde au fost în scădere şi cursul mijlociu şi 

inferior al Timişului unde au fost în creştere datorită propagării. 

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

multianuale lunare, mai mari (în jurul şi peste 100% din normalele lunare) pe râurile 

din bazinul Ialomiţei şi cele din Dobrogea şi mai mici (sub 20% din normalele 

lunare) pe Barcău, Bârlad, pe unele râuri din bazinele hidrografice: Someş (Bistriţa 

inferioară), Crişul Alb (Cigher) şi Mureş (Comlod, Iara superioară, Gâlda).  

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

fără modificări importante, fiind prezente pe râurile din Moldova şi în bazinele 

hidrografice: Vişeu, Iza, Someş, Crişul Repede, Ialomiţa, Mureş superior şi 

mijlociu, Olt superior şi majoritatea afluenţilor săi, pe afluenţii din zona de munte ai 

Argeşului şi pe cursurile inferioare ale Vedei şi Argeşului. 

 Se  menţine curgerea de năboi pe râurile:  Mara, Lăpuş, Oltul superior şi unii 

afluenţi ai săi şi pe cursul inferior al Ialomiţei. 

 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 în general staţionare, exceptând râurile din bazinele: Crasna, 

Barcău, Crişuri, Arieş, Bega, Timiş, Bârzava, Caraş, Nera şi Cerna, unde vor fi în 
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creştere datorită precipitaţiilor lichide prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă 

şi propagării. 

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

menţine fără modificări importante, exceptând râurile din bazinele: Crasna, Barcău, 

Crişuri, unde vor fi în 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 29.01 – 

30.01.2013 a fost în scădere, având valoarea de 6.400 mc/s, peste media 

multianuala a lunii ianuarie (4.950 mc/s). 

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

şi Giurgiu – Vadu Oii, în creştere pe sectoarele Bechet – Zimnicea şi Isaccea – 

Tulcea şi staţionare pe sectorul Brăila – Galaţi. 

 

 Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (6.300 mc/s). 

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

Olteniţa – Tulcea şi în creştere pe sectorul Bechet – Giurgiu. 

 

 

2. Situaţia meteorologică în intervalul 29.01.2013, ora 08.00 – 30.01.2013, ora 

06.00 

 

ÎN ŢARĂ 

Vremea a fost rece, chiar geroasă dimineaţa în Moldova, estul Transilvaniei şi pe 

arii restrânse în nordul Munteniei. Cerul a prezentat înnorări temporare în regiunile 

sudice şi a fost mai mult noros în rest. S-au semnalat precipitaţii slabe, predominant 

sub formă de ninsoare, în Maramureş, local în Transilvania şi Oltenia, pe arii 

restrânse în Crişana şi izolat în celelalte regiuni. Vântul a suflat slab şi moderat, cu 

intensificări la munte unde, trecător, a spulberat zăpada.Temperaturile maxime au 

fost cuprinse între -8 grade la Bârlad şi 7 grade la Târgu Ocna, iar la ora 06 se 

înregistrau -9 grade la Focşani şi Vaslui şi  2 grade la Târgu Ocna, Jimbolia şi 

Banloc. La ora 20 era strat de zăpadă la munte, unde măsura până la 147 cm (în 

Masivul Făgăraş), în  Moldova (până la 40 cm), Muntenia (până la 22 cm), 

Maramureş (până la 9 cm), în cea mai mare parte a Transilvaniei (până la 27 cm), a 

Olteniei (până la 10 cm) şi izolat  în Dobrogea (până la 6 cm), Crişana (până la 2 

cm) şi în Banat(până la 3 cm). Local în zonele joase din sudul şi estul teritoriului şi 

pe arii restrânse în rest s-a semnalat ceaţă asociată cu chiciură şi, trecător, cu 

fulguieli. 

Observaţii: În intervalul de diagnoză au fost în vigoare 5 avertizări cod galben 

pentru fenomene meteorologice periculase imediate, vizând ceaţa şi vizibilitatea 

redusă, precum urmează: 2 avertizări emise de către SRPV Bacău, 2 avertizări 
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emise de către CNPM Bucureşti pentru Muntenia, 1 avertizare emisă de către SRPV 

Cluj. 

LA BUCUREŞTI 

Vremea s-a menţinut rece, mai ales dimineaţa. Cerul a prezentat înnorări temporare, 

în primele ore ale intervalului şi din nou noaptea s-a semnalat ceaţă, iar vântul a 

suflat slab şi moderat. Temperatura maximă a fost de 0 grade la Afumaţi şi 1 grad la 

Băneasa şi Filaret, iar la ora 06 se înregistrau -3 grade la Băneasa şi -2 grade la 

Filaret şi Afumaţi. La ora 20 stratul de zăpadă masura 8 cm la Băneasa, 6 cm la 

Filaret şi 3 cm la Afumaţi. 

 

 

3. Prognoza meteorologică pentru intervalul 30.01.2013, ora 08.00 – 31.01.2013, 

ora 08.00 

 

ÎN ŢARĂ 

Vremea se va încălzi. Cerul va fi mai mult noros în vestul, centrul şi nordul ţării şi 

va avea înnorări temporare în sud. În cursul zilei vor fi precipitaţii mai ales sub 

formă de ploaie în regiunile vestice şi mixte, pe arii restrânse, în cele estice şi 

centrale. Noaptea, vor predomina ploile, pe arii extinse în regiunile intracarpatice, 

local în Moldova şi izolat în rest. În zona de munte precipitaţiile vor fi mixte, iar 

vântul va avea intensificări. Local se va semnala polei. Temperaturile maxime vor fi 

cuprinse între 0 şi 8 grade, iar cele minime se vor situa, în general, între -6 şi 4 

grade. În zonele joase, îndeosebi din sud şi din est, va fi ceaţă în special dimineaţa. 

LA BUCUREŞTI 

Vremea se va încălzi. Cerul variabil ziua va prezenta înnorări în cursul nopţii,când 

vor fi condiţii de lapoviţă şi ploaie slabă. Vântul va sufla în general slab. 

Temperatura maximă va fi de 4...6 grade, iar cea minimă de -4....-2 grade. 

4. Evoluţia stratului de zapadă 

Informare nivologică valabilă pentru masivele Bucegi și Făgăraş (versantul 

nordic), emisă pentru perioada  29 ianuarie 2013, ora 20.00 – 30 ianuarie 2013, 

ora 20.00: 

a. Starea stratului de zăpadă în data de 29.01.2013, ora 14.00: 

Vremea a fost rece, geroasă noaptea. Cerul a fost mai mult noros şi a nins slab, dar 

stratul de zăpadă 

nu a suferit variaţii mai mari de 1 cm fata de ziua precedentă. Vântul a prezentat 

intensificări izolate în zona de creastă din Făgăraş unde trecător a viscolit zăpada. 

Local s-a semnalat ceaţă, asociată şi cu depunere de chiciură. 

La ora 14 stratul de zăpadă măsura 148 cm la Bâlea-Lac, 88 cm la Vf. Omu, 77 cm 

la Sinaia cota 1500, 57 cm la Predeal şi 36 cm la Fundata. 

 

b. Stabilitatea și evoluția stratului de zăpadă:  

 

În FĂGĂRAȘ și BUCEGI la altitudini de peste 1.800 m: RISC 

ÎNSEMNAT (3) 
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Pe primii 10 cm de la suprafaţă zăpada proaspătă de tip pulver şi-a păstrat 

caracteristicile din intervalul precedent, (rezistenţa şi coeziunea scăzută între 

cristalele componente) având drept bază cruste de gheaţă şi straturi vechi stabilizate. 

Vântul moderat alături de ninsorile prognozate pentru următoarele 24 ore vor duce 

la formarea plăcilor de vânt şi a acumulărilor de zăpadă în zonele adăpostite. Mai 

ales la suprasarcini se pot declanşa curgeri superficiale sau avalanşe de dimensiuni 

medii pe pantele înclinate datorită stratului de la suprafaţă încă nestabilizat ce poate 

aluneca peste cel vechi si stabil aflat dedesubt. 

 

În FĂGĂRAȘ și BUCEGI la altitudini de sub 1.800 m: (2) – RISC 

MODERAT 

Grosimea stratului de zăpadă este mai redusă faţă de zonele înalte dar zăpada îsi 

păstrează structura 

instabilă în partea superioară unde stratul de zăpadă pulver de 15-20 cm este aşezat 

peste o crustă de gheaţă si alte straturi vechi stabile. În zonele unde acumulările de 

zăpadă sunt mai mari (zone adăpostite) se pot produce pe pantele înclinate avalanşe 

în condiţii de suprasarcini (turişti, schiori). 

 

c. Evoluția vremii în intervalul 29.01.2013 ora 20.00 –30.01.2013 ora 20.00 

Vremea va fi în general închisă, se va menţine încă rece, geroasă noaptea la peste 

2000 metri, deşi 

temperaturile vor fi în creştere faţă de intervalul precedent. Cerul va fi mai mult 

noros şi va ninge pe arii extinse. 

Stratul de zăpadă va creşte în toate masivele, mai ales în Făgăraş, în general cu pâna 

la 10 cm. Vântul va sulfa în general moderat cu intensificări în zona de creastă, unde 

trecător va viscoli sau spulbera zăpada. Local se va semnala ceaţă asociată şi cu 

depunere de chiciură. 

Peste 1800 m: temperaturi minime: -13 la -10 grade, temperaturi maxime -9 la -4 

grade; 

Sub 1800 m: temperaturi minime: -10 la -5 grade, temperaturi maxime -4 la 0 grad; 

Izoterma 0 grade: în creştere de la 600 metri la 1000 metri; 

Izoterma de -10 grade: în creştere de la 2400 metri la 3200 metri; 

Vântul la altitudinea de 2500 m: din sector nord-vestic, cu viteze de 50-60 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 

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

medii și câteodată, chiar avalanșe mari. 

 

(2) – RISC MODERAT - pe anumite pante suficient de înclinate, stratul de zăpadă 

este mediu stabilizat; în rest este stabil. Declanşările de avalanşe sunt posibile mai 

ales din cauza supraîncărcării (cu schiori sau turişti) şi pe unele pante ce sunt 
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descrise în buletin. Nu sunt aşteptate declanşările spontane de avalanşe de mare 

amploare. 

 

II. CALITATEA APELOR 

 

2.1. Pe fluviul Dunărea 

 Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

2.2. Pe râurile interioare 

 

ABA Dobrogea-Litoral informează despre producerea in data de 29.01.2013 a 

unei poluări a lacului Neptun (din zona loc. Mangalia, jud. Constanţa) cu 

produs petrolier antrenat din reţeaua pluvială, datorită topirii zăpezii, fenomen 

manifestat sub forma de irizaţii. Echipa SC RAJA SA Mangalia a montat un baraj 

antipoluare şi a răspândit produse absorbante tip spillsorb.  

 

 S.G.A. Iaşi revine cu informatii despre poluarea cu ape uzate a râurilor 

Bahlui şi Vămăşoaia din zona localitătii Tomeşti (jud. Iaşi) din data de 21.01.2013, 

menţionând că fenomenul de poluare a încetat. A fost oprită descărcarea de ape 

uzate, cu levigat şi ape provenite din topirea zapezii de pe depozitul de deşeuri al 

loc. Tomeşti, în raul Bahlui, prin canalul pluvial al comunei Tomeşti. Apa de 

suprafaţă prezenta incărcări normale conform analizelor efectuate de către 

laboratorul ABA Prut-Bârlad, astfel că monitorizarea calităţii apelor a fost stopată în 

data de 28.01.2013 ora 15.  

 

2.3. Pe Marea Neagră  

 Nu au fost semnalate 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 

28.01.2013, 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 

limită zilnică pentru  PM10 (pulberi în suspensie cu un diametru mai mic de 10 

microni) (50 µg/mc) a fost depăşită la staţiile: CS-3 Moldova Nouă (trafic), DB-

1 Târgovişte (industrial), HR-1 Miercurea Ciuc (rural), PH-1 Ploieşti (trafic), 

PH-4 Brazi (industrial), PH-5 Ploieşti (trafic), (date validate de către APM-

urile locale). 

 

2.  În domeniul solului şi vegetaţiei 

APM Argeş informează despre producerea în data de 28.01.2013, a 2 poluări a 

solului, în zona loc. Poiana Lacului (jud Argeş) ora 13.00, cu apă de zăcământ 

pe 20 mp teren agricol, respectiv cu ţiţei pe 5 mp teren livadă de pruni, ora 
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15:00, cauzate de coroziunea unor conducte OMV Petrom. S-a oprit pomparea în 

conductele avariate, se curăţă zona afectată.  

 

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. 

 

 

 

 

 

 


