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GUVERNUL ROMÂNIEI 

MINISTERUL MEDIULUI ȘI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 

 

 

Direcția Comunicare 
05 februarie 2013 

 

 

RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITAŢII MEDIULUI 

in intervalul 04.02.2013 ora 08.00 – 05.02.2013, ora 08.00 

 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

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

05.02.2013, ora 06.00 

RÂURI: Debitele au fost în creştere datorită efectului combinat al cedării apei din 

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

bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş, Bega, 

Timiş, Bârzava, Caraş, Nera, Cerna, Buzău şi bazinul mijlociu al Oltului. Pe cursul 

superior al Jiului debitele au fost în scădere, iar pe celelalte râuri în general 

staţionare. 

 Debitele se situează în general la valori cuprinse între 40-90% din mediile 

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

din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someşul Mare, Lăpuş, Crişul Negru, 

Crişul Repede, unii afluenţi ai Crişului Alb, cursul superior al Arieşului, cursul 

mijlociu şi inferior al Bârzavei şi cursul superior al Jiului şi mai mici (sub 40% din 

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

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

diminuare, restrângere şi eliminare şi s-au menţinut fără modificări importante pe 

râurile din Moldova. 

 Pe râul Şieu la s.h. Şintereag s-a format zăpor pe o lungime de 300-400 m, iar 

pe Bistriţa amonte ac. Izv. Muntelui fenomenul de zăpor se menţine pe o lungime 

totală de 8,17 km.  

 În zona localităţii Măgura Ilvei, pe râul Ilva-jud.BN s-a format un zăpor pe o 

lungime de aproximativ 400 m.         

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

(420+20)-jud.SM – datorită deversărilor din acumularea Călineşti Oaş şi peste 

COTA DE ATENŢIE râul Tur la s.h. Călineşti Oaş (350+57)-jud.SM. 
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Debitele vor fi în creştere datorită propagării pe: Someş, cursurile inferioare ale 

râurilor: Crasna, Barcău, Crişuri, Arieş, Târnave, Bega, Timiş, Bârzava, Caraş, 

Nera, Cerna şi cursul mijlociu şi inferior al Mureşului. Pe Vişeu, Iza, Tur, Someşul 

Mare, Someşul Mic, cursurile superioare şi mijlocii ale râurilor: Crasna, Barcău, 

Crişuri, Arieş, Târnave, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna şi 

cursurile superioare ale Mureşului şi Jiului debitele vor fi în scădere, iar pe celelalte 

râuri în general staţionare. 

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

diminuare pe râurile din Moldova, iar pe celelalte râuri vor fi în diminuare, 

restrângere şi chiar eliminare, în evoluţia lor putând determina blocaje de gheţuri cu 

creşteri artificiale de niveluri pe unele sectoare de râu. 

 Se vor menţine zăpoarele formate anterior pe râurile: Şieu, Ilva şi Bistriţa.  

Se va situa peste COTA DE ATENŢIE râul Tur la staţiile hidrometrice: 

Călineşti Oaş (350+20) şi Turulung (360+30) - ambele în jud.SM. 

 

DUNARE: Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 04.02.2013 

– 05.02.2013 a fost în creştere (6200 mc/s), având valoarea de 5800 mc/s, peste 

media multianuala a lunii februarie (5300 mc/s). 

 Aval de Porţile de Fier, debitele au fost în creştere pe sectorul Gruia-Calafat, 

în scădere pe sectorul Bechet-Galaţi si staţionare pe sectorul Isaccea-Tulcea. 

 

 Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (6700 mc/s). 

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

scădere pe sectorul Corabia-Tulcea. 

 

 

2. Situaţia meteorologică in intervalul 04.02.13, ora 08.00 –05.02.13, ora 06.00 

În ţara, vremea s-a răcit în majoritatea zonelor, mai accentuat în sud-est. Înnorările 

au fost persistente în regiunile nord-vestice şi la munte, unde pe arii restrânse a nins 

slab, iar în restul teritoriului cerul a fost variabil cu înnorări temporare ziua când în 

sudul ţării au fost precipitaţii slabe, trecătoare mai ales sub formă de ploaie. Vântul 

a suflat slab şi moderat, cu intensificări în zona montană înaltă. Temperaturile 

maxime s-au încadrat între -1 grad la Dumbrăviţa de Codru şi Joseni şi 8 grade la 

Apa Neagră, Târgu Jiu, Halânga, Turnu Măgurele şi Zimnicea, iar la ora 06 se 

înregistrau valori termice între -7 grade la Sfântu Gheorghe-Covasna şi Tecuci şi 4 

grade la Mahmudia. Era strat de zăpadă local la munte unde măsura până la 158 cm 

în Masivul Făgăraş şi în Moldova (până la 25 cm) şi pe arii restrânse în Transilvania 

(până la 26 cm), în Maramureş şi în Crişana, sub 8 cm. Dimineaţa izolat în est şi 

sud-est s-a semnalat ceaţă.  

 

La Bucureşti, deşi vremea s-a răcit accentuat faţă de ziua precedentă, valorile 

termice au fost uşor mai ridicate decât cele obişnuite la începutul lunii februarie. 

Cerul a fost variabil, cu înnorări temporare ziua când în unele cartiere trecător au 

fost ploi slabe, apoi s-a înseninat. Vântul a suflat slab şi moderat. Temperatura 
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maximă a fost de 5 grade la Afumaţi şi Filaret şi 6 grade la staţia meteo Băneasa, iar 

la ora 06 se înregistrau -2 grade la Filaret şi Băneasa şi -1 grad la Afumaţi. 

 

 

3. Prognoza meteorologica in intervalul 05.02.13, ora 08.00 –06.02.13, ora 08.00 

În ţara, valorile termice vor marca o creştere faţă de intervalul precedent, astfel că 

vremea va fi mai caldă decât în mod obişnuit la începutul lunii februarie în toată 

ţara. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare în vestul şi în nordul teritoriului. În 

Munţii Apuseni, în nordul Carpaţilor Orientali şi în Maramureş vor fi precipitaţii 

mixte, iar în Crişana pe arii restrânse va ploua slab. Noaptea ploi izolate vor fi şi în 

nordul Moldovei unde vor fi codiţii de polei. Vântul va sufla slab şi moderat, cu 

intensificări pe crestele montane. În cursul nopţii în regiunile sudice izolat se va 

semnala ceaţă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 3 şi 13 grade, iar cele 

minime între -5 şi 5 grade, mai scăzute în depresiuni, până la -8 grade. 

La Bucureşti, temperatura aerului va marca o creştere uşoară faţă de intervalul 

precedent, vremea redevenind caldă pentru această perioadă, cu o maxima în jurul 

valorii de 10 grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. 

Temperatura minimă va fi de -1...1 grad. Noaptea vor fi condiţii de ceaţă. 

 

 

4. Buletin nivometeorologic valabil pentru zonele neamenajate din masivele 

Bucegi si Fagaras (versantul nordic) - emis pentru perioada 04 februarie 2013 

ora 20 – 05 februarie 2013 ora 20. 

 

STAREA VREMII si a STRATULUI DE ZAPADA în data de 04.02.2013, ora 

14: 

Vremea a fost calda. Cerul a fost mai mult noros si pe arii extinse s-au semnalat 

precipitatii mixte, ninsori la peste 1600 m. În zonele înalte, mai ales din masivul 

Fagaras, stratul de zapada a crescut mai semnificativ. În restul zonelor stratul de 

zapada a avut variatii neînsemnate. Vântul a prezentat intensificari sustinute din 

sector sudic în zonele de creasta, cu viteze ce au depasit 80 km/h, viscolind sau 

spulberând zapada. Local s-a semnalat ceata. 

La ora 14 stratul de zapada masura 158 cm la Bâlea-Lac, 96 cm la Vf. Omu, 66 cm 

la Sinaia cota 1500, 48 cm la Predeal si 35 cm la Fundata. 

 

EVOLUTIA VREMII IN INTERVALUL 04.02.2013.ORA 20 – 

05.02.2013.ORA 20: 
Vremea va fi rece în cursul noptii, iar în cursul zilei va intra într-un proces de 

încalzire. Cerul va fi variabil, temporar noros. Izolat sunt conditii de fulguieli. 

Vântul va sufla moderat, cu intensificari temporare pâna la tare viscolind zapada. 

Peste 1800 m: temperaturi minime: -14 la -10 grade, temperaturi maxime -7 la -3 

grade 

Sub 1800 m: temperaturi minime: -10 la -6 grade, temperaturi maxime -3 la 4 grade 
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Izoterma 0 grade: în crestere, de la 800 de metri la 1600 de metri 

Izoterma de -10 grade: în crestere, de la 2000 de metri la 3000 de metri 

Vântul la altitudinea de 2500 m: din sector vestic cu viteze de 70-80 km/h. 

 

STABILITATEA si EVOLUTIA STRATULUI de ZAPADA: 

Fagaras peste 1800m: RISC ÎNSEMNAT (3) 

Ninsorile din ultimele 36 de ore au determinat depunerea unui strat proaspat de 15-

20 cm, iar vântul puternic din zilele precedente din zonele înalte a viscolit zapada si 

a depus-o în vai, formând la suprafata numeroase placi de vânt. Sub aceste straturi 

se afla stratul mai vechi, compact, în care se regasesc cristale fine, fatetate si cruste 

subtiri de gheata. Mai ales la suprasarcini, straturile mai putin stabile de la suprafata 

pot aluneca peste cele vechi, ducând la declansarea avalanselor medii pe pantele 

suficient de înclinate. 

Bucegi peste 1800 m: RISC MODERAT (2) 

Aici ninsorile din ultimele 36 de ore au fost mai reduse cantitativ. La suprafata insa, 

sunt formate placi de vânt datorita vântului puternic din zilele precedente care a 

viscolit zapada din zonele înalte si a depus-o în vai. Sub acest strat se afla stratul 

mai vechi, compact, în care se regasesc cristale fine, fatetate si cruste subtiri de 

gheata. La suprasarcini, stratul de la suprafata poate aluneca peste cel vechi, ducând 

la declansarea avalanselor pe pantele suficient de înclinate. 

Fagaras si Bucegi sub 1800 m: RISC REDUS (1) 

În zonele joase tasarea zapezii a fost mai accentuata, datorita temperaturilor pozitive 

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

sa superioara. Scaderea temperaturilor din cursul noptii a favorizat formarea de 

cruste subtiri la suprafata, peste care se poate depune un strat redus de zapada. 

Riscul declansarii avalanselor va fi redus. 

 

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. 

1 – RISC REDUS  - stratul de zapada este in general stabilizat pe majoritatea 

pantelor; declansarea avalansei este posibila doar in cazul unei supraincarcari mari a 

stratului de zapada de pe pantele inclinate. Spontan se pot produce doar curgeri sau 

avalanse de mici dimensiuni. 
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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. 

 

III.  CALITATEA MEDIULUI 

1.  În domeniul aerului 

ANPM informează că 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 în data de 01.02.2013 la staţia CS-3 

Moldova Nouă (trafic), în data de 02.02.2013 la staţiile: DB-1 Târgovişte 

(industrial) şi IL-2 Urziceni (industrial) și în data de 03.02.2013 la staţiile: DB-1 

Târgovişte (industrial), HR-1 Miercurea Ciuc (fond) şi IL-2 Urziceni 

(industrial). 

 

2.  În domeniul solului şi vegetaţiei 

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

stat 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 

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. 

 

 

 

 


