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Direcția Comunicare 

19 februarie 2013 

 

 

RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 18.02.2013, ora 08.00 – 19.02.2013, ora 08.00 

 

 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

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

19.02.2013, ora 06.00 

 

RÂURI  

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

Crişuri, cursurile superioare şi mijlocii ale Jiului şi Oltului  şi cursul inferior al 

Prahovei, unde au fost fi în scădere şi cursul inferior al Someşului unde au fost în 

uşoară 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 

cursurile superioare ale Motrului, Ialomiţei şi Prahovei şi mai mici (sub 20% din 

normalele lunare) pe Crasna, Barcău, Vedea, unele râuri din bazinele hidrografice: 

Someş (Bistriţa, Fizeş), Crişul Negru (Teuz), Crişul Alb (Băneşti, Cigher), Mureş 

(Iara, Geoagiu superior, Galda), Amaradia, unii afluenţi ai Oltului mijlociu şi 

inferior (Teliu, Baraolt, Hârtibaciu, Mamu, Beica, Cungrea Mică) şi cursul inferior 

al Caraşului.  

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

modificări importante, fiind prezente în bazinele hidrografice Olt şi Arieş, în 

bazinele superioare ale Mureşului, Bistriţei (afluent al Someşului), cursul superior al 

Târnavei Mari şi pe râurile din Moldova. 

 Curg sloiuri ce acoperă între 10%-30% din suprafaţa albiei pe râul Râmnicu 

Sărat la s.h. Tătaru. 

 Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se  situează sub COTELE DE 

ATENŢIE. 
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 Debitele vor fi în general staţionare, exceptând râurile din bazinele: Vişeu, 

Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri şi cursul inferior al Mureşului unde vor fi 

în scădere. 

 Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, pod de gheaţă) se vor menţine fără 

modificări importante. 

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

ATENŢIE. 

 

DUNĂRE  

 Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 18.02 – 

19.02.2013 a fost în scădere, având valoarea de 7.300 mc/s, peste media 

multianuala a lunii februarie (5.300 mc/s). 

 Pe tot sectorul aval Porţile de Fier, debitele au fost în scădere. 

Nivelul Dunării se situează peste COTA DE ATENŢIE la  s.h. Isaccea 

(320+8) - jud. Tulcea. 

 

 Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (7.000 mc/s). 

 Pe tot sectorul aval Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere. 

 Nivelul Dunării se va situa peste COTA DE ATENŢIE la  s.h. Isaccea 

(320+5) - jud. Tulcea. 

 

Se situează în faza I de apărare următoarele sectoare de dig: 

- Sf. Gheorghe, Ciulineţ– Isaccea, R3, R4 (din admin. ANAR), Chilia Veche 

Nufăru– Victoria (din administraţia locală)– jud. Tulcea. 

- Brateşul de Jos (jud. Galaţi); 

 

 

2. Situaţia meteorologică în intervalul 18.02.2013, ora 08.00 – 19.02.2013, ora 

06.00 

 

ÎN ŢARĂ 

În majoritatea zonelor valorile termice s-au situat în jurul normelor climatologice 

sau au fost uşor mai mari decât acestea, iar cerul parţial noros. Excepţie au făcut 

Moldova şi dealurile Olteniei şi ale Munteniei, unde în condiţii de nebulozitate sau 

ceaţă persistente, temperaturile înregistrate la amiază au caracterizat o 

vreme rece. Au căzut precipitaţii neînsemnate cantitativ, fulguieli sau burniţă, izolat 

în sudul ţării. Vântul a suflat slab până la moderat, cu intensificări izolate pe crestele 

Carpaţilor Orientali. Temperaturile maxime au fost cuprinse între -3 grade 

la Suceava şi Cotnari şi 9 grade la Lugoj, iar la ora 06 se înregistrau valori 

termice între -12 grade la Miercurea Ciuc şi 3 grade la Moldova Nouă. Era strat de 

zăpadă în cea mai mare parte a zonei montane care măsura, pe platforma staţiilor 

meteo, până la 184 cm (Masivul Făgăraş), local în Moldova (până la 37 cm), pe arii 

restrânse în Transilvania (până la 35 cm) şi cu totul izolat în Maramureş, nordul 

Olteniei şi al Munteniei (în general sub 5 cm).  
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LA BUCUREŞTI 

Valorile termice înregistrate au fost normale pentru această dată. Cerul a fost parţial 

noros, iar vântul a suflat în general slab. Temperatura maximă a fost de 4 grade la 

Afumaţi şi Băneasa şi 6 grade la Filaret, iar la ora 06 se înregistrau -5 grade la staţia 

meteo Băneasa, -3 grade la Afumaţi şi  -2 grade la Filaret.  

 

 

3. Prognoza meteorologică pentru intervalul 19.02.2013, ora 08.00 – 20.02.2013, 

ora 08.00 

 

ÎN ŢARĂ 

Valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru această dată, cele maxime 

urmând a se încadra între 1...2 grade în nordul Moldovei şi estul Transilvaniei 

şi 8...9 grade în sudul Munteniei, iar cele minime în general între -8 şi 0 grade. Cerul 

va fi temporar noros; în sud-vestul ţării -mai ales ziua- local vor cădea precipitaţii 

mixte, iar noaptea va ninge pe arii restrânse în regiunile nord-vestice. În restul 

teritoriului doar izolat vor posibile ploi slabe sau fulguieli. Vântul va sufla slab şi 

moderat. În zonele joase vor fi condiţii de ceaţă. 

LA BUCUREŞTI 

Cerul va fi parţial noros, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura 

maximă, în creştere faţă de ziua precedentă, va fi de 7...8 grade, iar cea minimă de -

1...0 grade. 

4. Evoluţia stratului de zapadă 

Informare nivologică valabilă pentru masivele Bucegi și Făgăraş (versantul 

nordic), emisă pentru perioada 18 februarie 2013, ora 20.00 – 19 februarie 2013, 

ora 20.00: 

 

a. Starea stratului de zăpadă în data de 18.02.2013, ora 14.00: 

Vremea a fost în general închisă, cu cerul mai mult noros şi temporar a nins slab. 

Stratul de zăpadă nu a suferit variaţii în grosime mai mari de 1 cm. Vântul a suflat 

slab la moderat. Pe arii extinse s-a semnalat ceaţă, asociată izolat în zonele înalte şi 

cu depunere de chiciură. 

La ora 14 stratul de zăpadă măsura 185 cm la Bâlea-Lac, 103 cm la Vf. Omu, 92 cm 

la Sinaia cota 1500, 58 cm la Predeal si 44 cm la Fundata. 

 

b. Stabilitatea și evoluția stratului de zăpadă:  

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

ÎNSEMNAT (3) 

Stratul de la suprafaţă este mediu stabilizat fiind constituit preponderent din cristale 

fine şi particule 

identificabile. Acest strat de 20-30 cm prezintă coeziune redusă între cristale si este 

depus peste cruste mai vechi de gheaţă. Straturile inferioare mai vechi sunt formate 

predominant din cristale făţetate. Spre sol stratul e compact, format în special din 

cristale cupe şi cruste de gheaţă. 
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Îndeosebi în zonele de creastă, sunt formate placi de vânt, iar în zonele adăpostite si 

pe văi sunt acumulări mai mari de zăpadă. Declanşarea avalanşelor este posibilă şi 

în condiţiile unei slabe supraîncărcări (cu turişti, schiori, etc) pe pantele suficient de 

înclinate, iar în cazuri izolate se pot angrena şi volume mai mari de zăpadă. 

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

MODERAT  
Stratul de zăpadă este stabilizat în majoritatea ariilor dar există zone unde este 

mediu stabilizat, în special acolo unde sunt create acumulări mai mari de zăpadă. El 

prezintă în partea superioară cruste subţiri de gheaţă. Avalanşele se pot declanşa mai 

ales pe pantele cu înclinaţie mare doar în cazul unei supraîncărcări mari. Nu sunt 

aşteptate declanşări spontane de avalanşe. 

 

c. Evoluția vremii în intervalul 18.02.2013 ora 20.00 –19.02.2013 ora 20.00 

Vremea va fi apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va fi mai mult noros 

şi pe arii restrânse se vor semnala ninsori slabe. Vântul va sufla slab la moderat cu 

intensificări izolate mâine pe creste. Local se va semnala ceaţă, îndeosebi în zonele 

înalte. 

Peste 1800 m: temperaturi minime: -14 la -10 grade, temperaturi maxime -10 la -5 

grade; 

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

grade; 

Izoterma 0 grade: 600 metri; 

Izoterma de -10 grade: 2400 metri; 

Vântul la altitudinea de 2500 metri: cu viteze de 20-40 km/h, din sector vestic. 

 

NOTĂ:  

3 – RISC ÎNSEMNAT - pe numeroase pante suficient de înclinate, stratul de 

zăpadă 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 

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. 
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2.2. Pe râurile interioare 

GNM-CJ Olt şi ABA Olt informează despre poluarea pȃrȃului Oltişor, în data 

de 18.02.2013 ora 16:20, cu irizaţii de produse petroliere, datorită scurgerii de 

motorină, ca urmare a găuririi de către persoane necunoscute a conductei de 

motorină SC PETROTRANS SA Ploieşti, in zona supratraversării cursului de 

apă, din zona comunei Găneasa (jud. Olt, în vecinătatea localităţii Piatra Olt). 

Nu se se cunoaşte cantitatea scursă de motorină în cursul de apă, conducta 

nemaifiind folosită de circa un an de zile. Orificiul a fost obturat cu un dop cu cep şi 

s-a montat un baraj absorbant în aval de conductă, împraştiindu-se 5 saci de cȃte 10 

kg de substanţe absorbante pentru reţinerea irizaţiilor de produse petroliere. ABA 

Olt a revenit ulterior cu informaţii, precizȃnd că o echipă a SGA Olt aflată în teren a 

prelevat probe de apă care au fost trimise la analiză. Deasemenea s-a solicitat 

sprijinul pentru depoluare, cu material şi personal de specialitate SC CONPET-

Sector Gherceşti. Se va reveni cu informaţii despre măsurile de depoluare de la 

echipa SGA Olt din teren.  

 

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 perioada 16-

17.02.2013, 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: CS3-Moldova Nouă (trafic) şi 

MM-5 Baia Mare (industrial), (date validate de către APM-urile locale). 

 

2.  În domeniul solului şi vegetaţiei 

APM Vrancea informează telefonic despre două avarii datorită coroziunii, la 

conducta de ţiţei Bărăganu-Borzeşti, a SC CONPET, lȃngă Mun. Focşani, la o 

distanţă de circa 300 m de magazinul Carrefour (jud Vrancea), cu pete de ţiţei 

pe sol de cca 4 mp în data de 16.02.2013 ora 07:30, respectiv de 14 mp în data 

de 17.02.2013 în jurul orei 14:00. S-a oprit pomparea în conducta avariată, s-a 

excavat solul pe o lungime de 25m, avȃnd în vedere că au fost afectate două porţiuni 

diferite din conductă (care nu mai era folosită, fiind in conservare) aceasta fiind 

îngropată la o adȃncime de 3,5m. Se intervine pentru depoluare sol prin împrăştiere 

de substanţe absorbante, de către firma ENVIROTECH SRL, specializată în astfel 

de operaţiuni.  

 

APM Argeș informează despre producerea în data de 17.02.2013, ora 08.20, a 

unei poluări a 5 mp de teren public (2mp șanț şi 3 mp drum comunal) cu 10 
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litri de apă sărată şi 3 litri ţiţei, în zona Sămara-Cocu (jud. Argeş) din cauza 

coroziunii unei conducte aparținând O.M.V. Petrom. Măsuri întreprinse: s-a oprit 

pomparea, s-a reparat conducta, s-a vidanjat fluidul scurs, s-a ecologizat suprafața 

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. 

 

 
 

 


