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GUVERNUL ROMÂNIEI 

MINISTERUL MEDIULUI ȘI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 

 

 

Direcția Comunicare 
01 februarie 2013 

 

 

RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITAŢII MEDIULUI 

in intervalul 31.01.2013 ora 08.00 – 01.02.2013, ora 08.00 

 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia si prognoza hidrologică pe raurile interioare si Dunare, din 

01.02.2013, ora 06.00 

RÂURI: Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval, 

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

exceptând râurile din bazinele hidrografice Siret şi Prut unde au fost în general 

staţionare. 

 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 bazinele Oltului şi Ialomiţei şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe 

Crasna, Barcău, Bârlad şi Rm. Sărat.  

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

fără modificări importante pe râurile din Moldova şi au fost în uşoară diminuare şi 

restrângere pe celelalte râuri. Acestea sunt 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. 

 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 Banat, cele din 

Dobrogea, cursurile superioare ale râurilor: Crasna, Barcău, Crişuri, Jiu, Olt, Argeş, 

Dâmboviţa, cursurile mijlocii şi inferioare ale:  Prahovei şi Ialomiţei unde vor fi în 

scădere. Pe cursurile mijlocii şi inferioare ale râurilor: Someş, Crasna, Barcău, 

Crişuri, Mureş, Jiu, Olt, Argeş, Dâmboviţa şi cursurile inferioare ale Prahovei şi 

Ialomiţei debitele vor fi în creştere datorită propagării.  
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 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. 

 Se vor menţine aglomerările de gheţuri formate anterior pe râul Bistriţa.  

  Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE 

ATENŢIE.   

 

DUNARE: Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 31.01.2013 

– 01.02.2013 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-Zimnicea 

şi Brăila-Tulcea şi în creştere pe sectorul Giurgiu-Vadu Oii. 

 

 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-Olteniţa şi 

Isaccea-Tulcea şi în creştere pe sectorul Călăraşi-Galaţi. 

 

 

2. Situaţia meteorologică in intervalul 31.01.13, ora 08.00 –01.02.13, ora 06.00 

În ţara, vremea a continuat să se încălzească în cea mai mare parte a ţării. În cursul 

zilei cerul a fost variabil în vest şi mai mult noros în rest. Pe arii relativ extinse au 

căzut precipitaţii mixte în Maramureş, predominant sub formă de ploaie în 

Transilvania şi doar sub formă de ploaie în celelalte regiuni. Local în Moldova au 

fost depuneri de polei. Noaptea cerul a prezentat înnorări temporare însă doar cu 

totul izolat a plouat slab în Transilvania şi Crişana. La munte a nins, iar vântul a 

prezentant intensificări ce au depăşit la rafală 90 ... 100 km/h, viscolind şi 

spulberând zăpada. Intensificări temporare ale vântului s-au semnalat în majoritatea 

regiunilor, cu viteze ce au depăşit la rafală 60 km/h. Temperaturile maxime au fost 

cuprinse între 2 grade la Brăila, Fundulea, Ocna Şugatag, Tg. Secuiesc şi Mahmudia 

şi 12 grade la Jimbolia, Banloc, Drobeta Turnu Severin, Halânga, Tg. Jiu şi Calafat, 

iar la ora 06 se înregistrau între -6 grade la Sf. Gheorghe (Covasna) şi Ploieşti şi 7 

grade la Oraviţa. La ora 20, era strat de zăpadă pe arii extinse la munte unde măsura 

până la 165 cm (în Masivul Făgăraş) şi în Moldova (până la 35 cm), local în 

Transilvania (până la 26 cm), Muntenia (până la 13 cm) şi Maramureş (până la 10 

cm) şi cu totul izolat în nordul Olteniei (sub 5 cm). În zonele joase izolat s-a produs 

ceaţa. 

 

OBSERVAŢII: În perioada de diagnoză au fost în vigoare un număr de 9 

atenţionări - cod gaben - de fenomene meteorologice severe imediate după cum 

urmează: 3 atenţionări de către SRPV Bacău vizând formarea de polei, 2 

atenţionări de către CNPM Bucureşti pentru Muntenia, 1 atenţionare de către 

SRPV Sibiu şi 1 atenţionare de către SRPV Craiova vizând intensificările de vânt şi 

2 atenţionări de către SRPV Cluj vizând ceaţa şi vizibilitatea redusă.  
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La Bucureşti, cerul a fost variabil, cu înnorări în cursul zilei când trecător a plouat 

slab. Vântul a suflat slab până la moderat. Temperatura maximă a fost de 3 grade la 

Afumaţi şi de 4 grade la Băneasa şi la Filaret, iar la ora 06 se înregistrau -1 grad la 

Băneasa, 0 grade la filaret şi 1 grad la Afumaţi. Pe platformele staţiilor meteo stratul 

de zăpadă măsura până la 2 cm. 

 

3. Prognoza meteorologica in intervalul 01.02.13, ora 08.00 –02.02.13, ora 08.00 

În ţara, vremea se va menţine caldă pentru această perioadă din an. În vestul, 

nordul şi centrul ţării cerul va avea înnorări temporare şi vor cădea precipitaţii locale 

predominant sub formă de ploaie. Vor mai fi condiţii de polei. În restul teritoriului 

cerul va fi variabil, iar ploile se vor semnala cu totul izolat, în prima parte a zilei. 

Vântul va avea intensificări locale în Oltenia şi Muntenia şi pe arii restrânse în 

celelalte regiuni. La munte va ninge, iar vântul la rafală va depăşi 70 ... 80 km/h, 

viscolind ninsoarea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între 2 şi 12 

grade, iar cele minime între -8 şi 2 grade, mai ridicate în sudul Banatului, dar şi mai 

coborâte în estul Transilvaniei. Local, în zonele joase din sud şi est spre dimineaţă 

se va forma ceaţă. 

 

La Bucureşti, vremea va fi caldă pentru începutul lunii februarie. Cerul va fi 

variabil, iar vântul va sufla moderat, cu unele intensificări în timpul zilei. 

Temperatura maximă va fi de 10 ... 11 grade, iar cea minimă de -4 ... -2 grade. Spre 

dimineaţă vor fi condiţii de ceaţă. 

 

 

4. Buletin nivometeorologic valabil pentru zonele neamenajate din masivele 

Bucegi si Fagaras (versantul nordic) - emis pentru perioada 31 ianuarie 2013 

ora 20 – 01 februarie 2013 ora 20. 

 

STAREA VREMII si a STRATULUI DE ZAPADA în data de 31.01.2013, ora 

14: 

Vremea s-a încalzit fata de ziua precedenta si a fost în general închisa. Cerul a fost 

mai mult noros si pe arii extinse s-au semnalat precipitatii predominant sub forma de 

ninsoare, mixte în zonele joase. Stratul de zapada a crescut în zonele înalte cu pâna 

la 5 cm, iar în rest nu a prezentat modificari sau a scazut cu 1 cm. Vântul a prezentat 

intensificari sustinute în zona de creasta, unde a viscolit si spulberat zapada. Local s-

a semnalat ceata. La ora 14 stratul de zapada masura 158 cm la Bâlea-Lac, 88 cm la 

Vf. Omu, 76 cm la Sinaia cota 1500, 55 cm la Predeal si 36 cm la Fundata. 

 

EVOLUTIA VREMII IN INTERVALUL 31.01.2013.ORA 20 – 

01.02.2013.ORA 20: 

Vremea va fi mai calda decît normalul termic al perioadei. Cerul va fi mai mult 

noros si pe arii restrânse, mai ales în prima parte a zilei, va mai ninge slab. Vântul 

va sufla moderat, cu intensificari locale în zona de creasta, unde va viscoli sau 

spulbera zapada. Local se va semnala ceata. 
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Peste 1800 m: temperaturi minime: -11 la -8 grade, temperaturi maxime -10 la -4 

grade 

Sub 1800 m: temperaturi minime: -8 la -4 grade, temperaturi maxime -4 la 2 grade 

Izoterma 0 grade: în jud de 1000 de metri. 

Izoterma de -10 grade: variaza în jur de 2700 - 3000 de metri. 

Vântul la altitudinea de 2500 m: din sector predominant vest-nord-vestic, cu 

viteze de 80-100 km/h 

 

STABILITATEA si EVOLUTIA STRATULUI de ZAPADA: 

Peste 1800 m: RISC ÎNSEMNAT(3) 

La suprafata se gaseste un strat de zapada de 20-30 cm cu rezistenta scazuta si 

coeziune redusa între cristale, fiind alcatuit din zapada cazuta în ultimele zile, 

depusa peste cruste subtiri de gheata. Sub acest strat se afla stratul mai vechi, 

compact, în care se regasesc cristale fine, fatetate si cruste subtiri de gheata. Mai 

ales la suprasarcini stratul de la suprafata poate aluneca peste cel vechi, iar în 

anumite situatii pot fi antrenate si portiuni din cel aflat dedesubt, ducând la 

declansarea avalanselor pe pantele suficient de înclinate. 

Sub 1800 m: RISC MODERAT (2) 

Stratul de circa 20 cm de la suprafata este putin rezistent, umezit în zonele mai 

joase, iar coeziunea dintre cristale este relativ scazuta. Acest strat este depus peste o 

crusta subtire de gheata, sub care se mai afla un strat putin rezistent, de circa 10-15 

cm, dar cu coeziune usor mai ridicata. În continuare pâna la sol stratul este mai 

compact. Pe pantele suficient de înclinate, mai ales în zonele unde acumularile de 

zapada sunt mai mari, în conditii de suprasarcini (turisti, schiori) se pot produce 

avalanse. 

 

Nota:  

3 – RISC INSEMNAT  - pe numeroase pante suficient de inclinate, stratul de 

zapada este mediu sau putin stabilizat; declansarile sunt posibile chiar in conditiile 

unei slabe supraincarcari si pe numeroase pante, mai ales pe cele descrise in buletin; 

in anumite situatii sunt posibile unele declansari spontane de avalanse medii si 

cateodata chiar avalanse mari. 

2 – RISC MODERAT - pe anumite pante suficient de inclinate, stratul de zapada 

este mediu stabilizat; in rest este stabil. Declansarile de avalanse sunt posibile mai 

ales din cauza supraincarcarii (cu schiori sau turisti) si pe unele pante ce sunt 

descrise in buletin. Nu sunt asteptate declansarile spontane de avalanse de mare 

amploare. 

 

II. CALITATEA APELOR 

1.1. Pe fluviul Dunarea 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

1.2. Pe râurile interioare 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

1.3. Pe Marea Neagra 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 
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III.  CALITATEA MEDIULUI 

1.  În domeniul aerului 

ANPM informează că în data de 30.01.2013 nu au fost înregistrate depăşiri 

ale pragurilor de alertă pentru NO2 si SO2, ale pragurilor de alertă şi informare 

pentru ozon. Valoarea limită zilnică pentru  PM10  a fost depăşită la staţiile: 

BN-1 Bistriţa (fond), CS-3 Moldova Nouă (trafic), HD-2 Deva (industrial), 

MM-5 Baia-Mare (industrial), PH-1 Ploieşti (trafic), PH-4 Brazi (industrial), 

PH-5 Ploieşti (trafic).  
 

2.  În domeniul solului şi vegetaţiei 

APM Arges informeaza ca in data de 31.01.2013, ora 12.15, s-a produs o 

poluare accidentala a solului la Sonda 2908 Ciresu, zona Parc 5 Ciresu, judetul 

Arges cu 400 de litri apa sarata si 50 de litri titei, afectand 680 mp teren agricol si 

canal pluvial.  

S-au luat masuri prin oprirea pomparii, s-a izolat zona afectata, s-a remediat 

conducta, s-a vidanjat produsul petrolier deversat. 

 

APM Botosani informeaza ca in data de 28-31.01.2013, persoane 

necunoscute au sustras 18 condensatori cu PCB din interiorul societatii SC Forma 

SA, la marginea orasului Botosani, judetul Botosani. Acestia au fost dezmembrati, 

iar uleiul din interior s-a scurs pe sol, existand posibilitatea de contaminare. 

A fost contactata firma SC Mondeco SA pentru dezafectarea zonei  

 

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 

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

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

 

 

 

 


