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GUVERNUL ROMÂNIEI 

MINISTERUL MEDIULUI ȘI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 

 

 

Direcția Comunicare 
04 februarie 2013 

 

 

RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 03.02.2013, ora 08.00 – 04.02.2013, ora 08.00 

 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

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

04.02.2013, 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 pe 

râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Bega, Timiş, 

Bârzava, Caraş, Nera, Cerna şi Jiu superior şi în general staţionare pe celelalte râuri. 

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

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

Tur, Lăpuş, Crişul Negru şi Crişul Repede, şi mai mici (sub 30% din normalele 

lunare) pe Vedea, Bârlad şi pe afluenţii Oltului inferior.  

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

restrângere, diminuare şi eliminare. 

 Pe râul Bistriţa, amonte de acumularea Izvoru Muntelui fenomenul de zăpor 

se manifestă pe o lungime totală de 8,17 km.  

Se situează peste COTA DE INUNDAŢIE râul Tur la s.h. Călineşti Oaş 

(420+6) şi la s.h. Turulung (420+12) - ambele în jud. SM. 

 

 Debitele vor fi staţionare, exceptând cursurile mijlocii şi inferioare ale 

râurilor din bazinele Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Arieş, Bega, 

Timiş, Bârzava, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, unde vor fi în creştere prin propagare şi 

cursurile lor superioare, unde vor fi în scădere uşoară. 

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

diminuare şi chiar eliminare. 

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

Se va situa peste COTA DE ATENŢIE râul Tur la s.h. Călineşti Oaş 

(350+10) şi la s.h. Turulung (360+30) - ambele în jud. SM. 
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DUNĂRE: Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 03.02 – 

04.02.2013 a fost staţionar, având valoarea de 5800 mc/s, peste media 

multianuală a lunii februarie (5300 mc/s). 

 Aval Porţile de Fier debitele au fost în creştere la Gruia, în scădere pe sectorul 

Calafat–Hârşova şi relativ staţionare pe sectorul Brăila-Tulcea. 

 

 Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (6200 mc/s). 

 Aval Porţile de Fier debitele vor fi în creştere pe sectorul Gruia-Calafat şi în 

scădere pe sectorul Bechet–Tulcea. 

 

2. Situaţia meteorologică în intervalul 03.02.2013, ora 08.00 – 04.02.2013, ora 

06.00 

În ţară, valorile termice diurne au scăzut uşor în vestul şi nordul teritoriului, dar au 

crescut în celelalte zone, caracterizând o vreme caldă, chiar deosebit de caldă în sud-

est, unde abaterile faţă de normele climatologice au fost mai mari de 10 grade. 

Astfel, temperaturile maxime s-au situat între 1 grad la Darabani şi 19 grade la 

Zimnicea, Turnu Măgurele, Giurgiu, Călăraşi şi Constanţa. Cerul a prezentat 

înnorări temporare în sudul teritoriului şi a fost mai mult noros în celelalte regiuni. 

Au căzut precipitaţii în general slabe cantitativ, sub formă de ploaie în Oltenia, cea 

mai mare parte a Munteniei şi izolat în Dobrogea, mixte în Transilvania şi pe arii 

relativ extinse în Moldova. În Banat, Crişana, Maramureş, ziua au fost ploi, lapoviţe 

şi ninsori, iar noaptea local au predominat ninsorile. La munte au fost precipitaţii 

mai ales sub formă de ninsoare. Vântul a prezentat intensificări temporare în vestul, 

sudul şi centrul ţării, pe arii restrânse cu viteze de până la 50...60 km/h, iar pe 

crestele montane a suflat tare, cu rafale de peste 80 km/h, viscolind sau spulberând 

zăpada. La ora 20 mai era strat de zăpadă local la munte unde măsura până la 155 

cm la Bâlea Lac, în Moldova (până la 28 cm), pe arii restrânse în Transilvania (până 

la 25 cm), în Maramureş (până la 7 cm) şi cu totul izolat în Muntenia, Crişana şi 

Banat (sub 3 cm). În primele ore ale intervalului s-a semnalat ceaţă în estul 

Transilvaniei. La ora 06 temperaturile erau cuprinse între -3 grade la Şiria, Ocna 

Şugatag, Polovragi, Joseni, Rădăuţi, Suceava, Piatra Neamţ şi Târgu Neamţ şi 5 

grade la Mangalia. 

Observație: în intervalul de diagnoză au fost în vigoare 3 atenţionări cod galben de 

fenomene meteorologice periculoase imediate emise de către SRPV Sibiu, două 

pentru intensificări ale vântului şi una pentru ceaţă.  

La Bucureşti, vremea s-a încălzit faţă de ziua precedentă, devenind deosebit de 

caldă pentru aceasta dată, cu o maximă termică de 16 grade la Afumaţi şi Băneasa şi 

17 grade la Filaret. Cerul a fost variabil, cu înnorări spre seară şi la începutul nopţii, 

când a plouat slab, iar vântul a suflat moderat, cu intensificări temporare. La ora 06 

se înregistrau 0 grade la staţia meteo Băneasa şi 1 grad la Afumaţi şi la Filaret. 
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3. Prognoza meteorologică pentru intervalul 04.02.2013, ora 08.00 – 05.02.2013, 

ora 08.00 

În ţară, vremea se va răci faţă de intervalul anterior, mai ales în jumătatea sudică a 

ţării. Cerul va fi variabil, cu înnorări în regiunile nord-vestice şi centrale. Va ninge 

slab în Maramureş, local la munte, îndeosebi în Munţii Apuseni şi Carpaţii 

Orientali, iar seara şi noaptea pe arii restrânse şi în Crişana şi nord-vestul 

Transilvaniei. În Dobrogea mai este posibil să plouă slab la începutul intervalului. 

Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări în zona înaltă de munte. 

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -1 şi 9 grade, iar cele minime se vor 

situa între -8 şi 1 grad, uşor mai scăzute în depresiuni. 

La Bucureşti, temperatura aerului va marca o scădere accentuată faţă de ziua 

anterioară, caracterizând o vreme apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul 

va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 7...8 

grade, iar cea minima de -4...-2 grade. 

 

4. Evoluţia stratului de zăpadă 

Informare nivologică valabilă pentru masivele Bucegi şi Făgăraş (versantul 

nordic), emisă pentru perioada 03 februarie 2013, ora 20.00 – 04 februarie 

2013, ora 20.00: 

 

Starea vremii și a stratului de zăpadă în data de 03.02.2013, ora 14: 

Vremea a fost caldă. Cerul a fost mai mult noros și a nins în întreaga zonă montană, 

mai ales în cursul zilei. În zonele înalte din masivul Făgăraș stratul de zăpadă a 

scăzut, apoi a crescut în urma ninsorilor căzute în cursul zilei de 03.02.2013. În 

restul zonelor stratul de zăpadă a scăzut puțin față de ziua precedentă. Vântul a 

prezentat intensificări susținute din sector sudic în zonele înalte, cu viteze ce au 

depășit 100 km/h, viscolind sau spulberând zăpada. La ora 14 stratul de zăpadă 

măsura 146 cm la Bâlea-Lac, 86 cm la Vf. Omu, 68 cm la Sinaia cota 1500, 

52 cm la Predeal si 33 cm la Fundata. 

 

Intervalul 03.02.2013.ora 20 – 04.02.2013.ora 20: 

Evoluția vremii: 

Vremea se va răci. Cerul va fi temporar noros noaptea, când va ninge; în cursul zilei 

cerul va deveni 

variabil si doar trecător va mai ninge slab. Vântul va sufla moderat, cu intensificări 

trecătoare în zona de 

creasta. Local se va semnala ceață. 

Peste 1800 m: temperaturi minime: de la -14 la -10 grade, temperaturi maxime de la 

-11 la -7 grade 

Sub 1800 m: temperaturi minime: de la -10 la -6 grade, temperaturi maxime de la -7 

la -3 grade 

Izoterma de 0 grade: în coborâre, de la 1600 de metri la 400 de metri 
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Izoterma de -10 grade: în coborâre, de la 3200 de metri la 2400 de metri 

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

 

Stabilitatea și evoluția stratului de zăpadă: 

Peste 1800 m: RISC MODERAT (2) 

Datorită vântului puternic din zilele precedente zăpada din zonele înalte a fost 

viscolită și depusă în văi, iar la suprafață s-au format plăci de vânt. Sub acest strat se 

afla stratul mai vechi, compact, în care se regăsesc cristale fine, fațetate și cruste 

subțiri de gheață. La suprasarcini, stratul de la suprafață poate aluneca peste cel 

vechi, ducând la declanșarea avalanșelor pe pantele suficient de înclinate. 

 

Sub 1800 m: RISC REDUS (1) 

În zonele joase tasarea zăpezii a fost mai accentuată datorită temperaturilor pozitive 

înregistrate în ultimele zile. Stratul este în general compactat și usor umezit în partea 

sa superioară. Scăderea temperaturilor va favoriza formarea de cruste subțiri la 

suprafață, peste care se poate depune un strat redus de zăpadă. Riscul declanșării 

avalanșelor va fi redus. 

 

 

II. CALITATEA APELOR 

 Pe fluviul Dunărea 
 G.N.M. – C.J. Constanța informează despre producerea în data de 

03.02.2013, ora 16.00, a unei poluări cu produs petrolier a Canalului Dunăre – 

Marea Neagră, fenomen manifestat sub formă de irizații în dreptul malului stâng pe 

o lungime de circa 200 de metri și o lățime de un metru în aval de ecluza 

Cernavodă. Personalul ecluzei a intervenit în scopul depoluării cu material 

absorbant. Se efectuează investigații în scopul identificării poluatorului (probabil o 

navă care a tranzitat ecluza). 

 

 Pe râurile interioare şi pe Marea Neagră nu au fost semnalate 

evenimente deosebite. 

 

 

III.  CALITATEA MEDIULUI 

1. În domeniul aerului 

 Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

 

2.  În domeniul solului şi vegetaţiei 

 A.P.M. Argeș informează telefonic despre producerea în data de 03.02.2013, 

ora 11.30, a unei poluări cu 200 l țiței și 200 l apă sărată a 100 mp de sol (pășune și 

teren arabil proprietate privată) în zona Bădești-sonda 334 din cauza unei avarii 

produse în urma unei tentative de furt dintr-o conductă aparținând O.M.V. Petrom. 

Măsuri întreprinse: s-a oprit pomparea, s-au efectuat operațiuni de ecologizare a 

suprafeței afectate.  
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 La nivelul fondului forestier nu s-au înregistrat incendii sau doborâturi de 

vânt.  

 

 

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. 

 

 

 

 


