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MINISTERUL MEDIULUI ȘI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 

 

 

Direcția Comunicare 
31 ianuarie 2013 

 

 

RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 30.01.2013, ora 08.00 – 31.01.2013, ora 08.00 

 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

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

31.01.2013, ora 06.00 

RÂURI: Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor prevăzute, cedării apei 

din stratul de zăpadă, evoluţiei formaţiunilor de gheaţă şi propagării pe râurile din 

jumătatea de vest a ţării şi în general staţionare pe celelalte râuri. 

 Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-80% din mediile 

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

din bazinul Ialomiţei şi Oltului şi mai mici (sub 20% din normalele lunare) pe 

Barcău, Bârlad şi Râmnicu Sărat.  

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

fără modificări importante, exceptând Crasna, Crişul Repede şi cursurile inferioare 

ale Vedei şi Argeşului, unde au fost în eliminare, fiind prezente în bazinele 

hidrografice: Vişeu, Iza, Someş, Ialomiţa, Siret, Prut, Mureş superior şi mijlociu, Olt 

superior şi majoritatea afluenţilor săi şi pe afluenţii din zona de munte ai Argeşului. 

 Curge năboi pe râurile la staţiile hidrometrice: Vişeu-Bistra, Someş-Ulmeni şi 

Satu Mare, Sălăuţa-Salva şi Lăpuş-Răzoare. 

 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. 

 

 Debitele vor fi în general staţionare, exceptând cursurile mijlocii şi 

inferioare ale râurilor din jumătatea de vest a ţării unde vor fi în creştere datorită 

evoluţiei formaţiunilor de gheaţă, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării. 

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

uşoară diminuare şi restrângere exceptând râurile din Moldova unde se vor menţine 

fără modificări importante. 
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 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 30.01 – 

31.01.2013 a fost în scădere, având valoarea de 6300 mc/s, peste media 

multianuala a lunii ianuarie (4950 mc/s). 

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

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

Corabia şi Călăraşi. 

 

 Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (6000 mc/s). 

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

şi Brăila–Tulcea şi în creştere pe sectorul Giurgiu-Hârşova. 

 

 

2. Situaţia meteorologică în intervalul 30.01.2013, ora 08.00 – 31.01.2013, ora 

06.00 

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis în data de 30.01.2013, ora 

17.15, o informare meteorologică pentru întreg teritoriul țării, valabilă în 

intervalul 31.01.2013 – 01.02.2013, conform căreia “în zilele de joi şi vineri în 

Crişana, Banat şi Oltenia, iar local şi în Transilvania şi Muntenia, vântul se va 

intensifica temporar, cu viteze de 45...50 km/h şi izolat peste 60 km/h. În zona 

de munte va ninge viscolit, iar vântul va sufla cu 70…80 km/h. În Moldova, în 

noaptea de miercuri spre joi (30/31 ianuarie), vor fi precipitaţii slabe, mai ales 

ploi şi burniţe, care local vor depune polei, iar spre dimineaţă în sudul regiunii 

vântul va avea unele intensificări, cu viteze de până la 40…45 km/h”.  

 

 Această informare meteorologică a fost transmisă de către Centrul Operativ 

pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice către: 

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Secretariatul General al 

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

Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, 

Ministerul Sănătăţii, Ministerul Economiei, Comerţului și Mediului de Afaceri, 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Comisia Naţională pentru Controlul 

Activităţilor Nucleare, Serviciul de Protecţie și Pază, Serviciul de Telecomunicaţii 

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

precum şi către toate Comitetele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă (42 de 

prefecturi)  

În ţară, vremea s-a încălzit în toate regiunile, devenind mai caldă decât în mod 

obişnuit pentru sfârşitul lunii ianuarie în majoritatea zonelor. În cursul zilei cerul a 

fost variabil în est şi sud-est, dar cu înnorări în restul teritoriului, iar noaptea s-a 

înnorat în toate zonele. Au căzut precipitaţii slabe, sub formă de ploaie în Banat şi 

Crişana şi izolat în Oltenia, mixte în Transilvania, Maramureş şi pe arii restrânse în 
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Moldova, iar la munte au predominat ninsorile. În judeţele Botoşani şi Iaşi şi pe 

suprafeţe mici în judeţul Cluj au fost depuneri de polei. Vântul a suflat slab şi 

moderat, cu intensificări mai ales în a doua parte a intervalului în zona montană 

înaltă, unde trecător a viscolit sau spulberat zăpada. Temperaturile maxime au fost 

cuprinse între -2 grade la Iaşi şi 10 grade la Calafat, Halânga şi Piteşti, iar la ora 06 

se înregistrau valori termice între -6 grade la Focşani şi 6 grade la Oraviţa. Era strat 

de zăpadă la munte, unde măsura până la 153 cm (în Masivul Făgăraş), în Moldova 

(până la 38 cm), local în Transilvania (până la 28 cm) şi Maramureş (până la 15 cm) 

şi pe arii restrânse în Muntenia şi nordul Olteniei, sub 9 cm. S-a semnalat ceaţă local 

în regiunile sud-estice şi izolat în rest. 

Observație: în intervalul de diagnoză au fost în vigoare 4 atenţionări cod galben 

privind fenomene meteorologice periculoase imediate emise de către SRPV Bacău 
(pentru ceaţă şi depuneri de polei).  

La Bucureşti, vremea s-a încălzit, astfel că temperatura maximă a fost de 5 grade la 

staţia meteo Băneasa şi 7 grade la Filaret şi Afumaţi. Cerul a fost variabil în cursul 

zilei, apoi s-a înnorat. Vântul a suflat slab până la moderat. La ora 06 se înregistrau -

2 grade la Afumaţi şi 0 grade la Filaret şi Băneasa. Pe platformele staţiilor meteo 

stratul de zăpadă măsura până la 4 cm. 

 

3. Prognoza meteorologică pentru intervalul 31.01.2013, ora 08.00 – 01.02.2013, 

ora 08.00 

În ţară, vremea va fi caldă pentru această dată, cu temperaturi maxime cuprinse 

între 2 şi 12 grade şi minime în general între -6 şi 2 grade. Cerul va fi variabil, cu 

înnorări temporare şi precipitaţii pe arii extinse, ziua în nordul, centrul şi estul ţării, 

iar noaptea în special în regiunile nord-vestice. Acestea vor fi mai ales sub formă de 

lapoviţă şi ninsoare la munte, mixte în Maramureş şi Transilvania, iar în celelalte 

zone vor predomina ploile. Vor mai fi condiţii de polei. Vântul va sufla tare în 

zona montană înaltă, cu rafale de 70...80 km/h, viscolind sau spulberând 

zăpada şi se va intensifica temporar în Crişana, Banat şi Oltenia, iar local şi în 

Transilvania şi Muntenia, cu viteze de 45...50 km/h şi izolat peste 60 km/h. 

La Bucureşti, vremea va fi caldă pentru această dată. Cerul va fi variabil, cu 

înnorări temporare şi condiţii ca trecător să plouă slab. Vântul va sufla moderat, cu 

unele intensificări. Temperatura maximă va fi de 7...8 grade, iar cea minimă de -4...-

3 grade. 

 

4. Evoluţia stratului de zăpadă 

Informare nivologică valabilă pentru masivele Bucegi şi Făgăraş (versantul 

nordic), emisă pentru perioada 30 ianuarie 2013, ora 20.00 – 31 ianuarie 2013, 

ora 20.00: 

 

Starea vremii și a stratului de zăpadă în data de 30.01.2013, ora 14: 
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Vremea a fost rece, geroasă noaptea în zonele înalte. Cerul a fost mai mult noros și a 

nins slab; s-au 

depus până la 5 cm de zăpadă. Vântul a prezentat intensificări în zona de creastă, 

unde a viscolit zăpada. Local s-a semnalat ceață, asociată și cu depunere de chiciură. 

La ora 14 stratul de zăpadă măsura 153 cm la Bâlea-Lac, 88 cm la Vf. Omu, 76 cm 

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

 

Intervalul 30.01.2013, ora 20 – 31.01.2013, ora 20: 

Evoluția vremii: 

Vremea va fi în general închisă, cu cerul mai mult noros și va mai ninge slab. 

Temperaturile vor mai crește usor față de intervalul precedent. Vântul va sufla 

moderat, cu intensificări în zona de creastă, unde va viscoli sau spulbera zăpada. 

Local se va semnala ceață asociată și cu depunere de chiciură. 

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

-8 la -5 grade 

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

la 2 grade 

Izoterma de 0 grade: coboară de la 1000 la 800 de metri. 

Izoterma de -10 grade: coboară de la 3800 la 3000 de metri. 

Vântul la altitudinea de 2500 m: din sector nord-vestic, cu viteze de 80-100 km/h. 

 

Stabilitatea și evoluția stratului de zăpadă: 

Nu se întrevăd schimbări majore în stabilitatea stratului de zăpada. 

 

Peste 1800 m: RISC ÎNSEMNAT(3) 

Stratul de zăpadă de 15-30 cm de la suprafață prezintă rezistență scăzută și coeziune 

mică între cristale, fiind alcătuit din zăpada căzută în ultimele zile, depusă peste 

cruste subțiri de gheață. Sub acest strat se află stratul mai vechi, compact, în care se 

regăsesc cristale fine, fațetate și cruste subțiri de gheață. Mai ales la suprasarcini 

stratul de la suprafață se poate disloca, antrenându-l și pe cel aflat dedesubt, ducând 

la declanșarea avalanșelor pe pantele suficient de înclinate. 

 

Sub 1800 m: RISC MODERAT (2) 

Stratul de circa 20 cm de la suprafață este puțin rezistent, iar coeziunea dintre 

cristale este relativ scăzută. Acest strat este depus peste o crustă subțire de gheață, 

sub care se mai află un strat puțin rezistent (circa 10-15 cm), dar cu coeziune ușor 

mai ridicată, apoi până la sol stratul este mai compact. În condiții de suprasarcini 

(turiști, schiori) se pot produce avalanșe în zonele unde acumulările de zăpadă sunt 

mai mari. 

 

 

II. CALITATEA APELOR 

 Pe râurile interioare 

 A.B.A. Argeș-Vedea Pitești informează despre producerea în data de 

30.01.2013 a unei poluări a pârâului Valea Seacă din județul Ilfov, afluent de 
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dreapta al Văii Snagovului, cu ape uzate de culoare gri cu miros fecaloid provenite 

de la ferma S.C. SEAU ROMSUINTEST S.A. Periș datorită avarierii unei conducte 

de transport. Măsuri întreprinse:  

 - oprirea imediată a pompării prin conducta afectată până la repararea 

acesteia; 

 - executarea unor batardouri pentru evitarea pătrunderii apelor poluate în 

Valea Snagov;  

 - informarea deținătorilor de acumulări piscicole de pe Valea Snagov care pot 

fi afectați în scopul aplicării măsurilor de combatere a eventualelor efecte ale 

poluării. 

 Se va reveni cu informații despre evoluția fenomenului.  

 

 A.B.A. Dobrogea- Litoral revine cu informații despre poluarea Lacului 

Neptun cu produs petrolier provenit din rețeaua pluvială din data de 29.01.2013. În 

urma verificărilor de la fața locului s-au stabilit următoarele măsuri suplimentare 

obligatorii:  

 -se va dubla barajul plutitor de paie cu un baraj plutitor antipoluant cu lățimea 

fustei de minimum 30 cm (termen: 01.02.2013, răspunde conducere A.D.P.P. 

(Primăria Mangalia); 

 -se vor aplica în continuare substanțe absorbante de produs petrolier și se vor 

colecta atunci când vor ajunge la saturație (termen permanent, începând cu data de 

30.01.2013); 

 -se va verifica și igieniza tronsonul de conductă de pluvial pentru înlăturarea 

totală a produsului petrolier (termen 06.02.2013, răspunde: A.D.P.P. (Primăria 

Mangalia). 

 

 Pe fluviul Dunărea şi 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 în data de 

29.01.2013 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: CS-3 Moldova 

Nouă (trafic), IL-2 Urziceni (industrial), OT-1 Slatina (industrial), SM-1 Satu-

Mare (urban). 

 

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.  

 

3.  În domeniul supravegherii radioactivităţii mediului 
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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. 

 

 

 


