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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITAŢII MEDIULUI 

in intervalul 20.02.2013 ora 08.00 – 21.02.2013, ora 08.00 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia si prognoza hidrologică pe raurile interioare si Dunare, din 21.02.2013, ora 06.00 

RÂURI: Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile: Crişul Alb, Crişul Negru şi 

cursurile mijlocii şi inferioare ale Someşului şi Mureşului unde au fost în scădere uşoară. 

 Debitele se situează în general la valori cuprinse între 20-80% din mediile multianuale 

lunare, mai mari (în jurul şi peste 100% din normalele lunare) în bazinul superior al Prahovei şi mai 

mici (sub 20% din normalele lunare) pe Crasna, Barcău, unele râuri din bazinele hidrografice: 

Mureş (Iara, Geoagiu superior, Galda), cursul superior al Bârzavei, unii afluenţi ai Oltului mijlociu 

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

Dâmboviţei. 

 Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, pod de gheaţă) existente în bazinele superioare ale 

Argeşului, Dâmboviţei, Ialomiţei şi Prahovei, în bazinele superioare şi mijlocii ale Mureşului şi 

Oltului şi pe râurile din Moldova, s-au menţinut fără modificări importante. 

 Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se  situează sub COTELE DE ATENŢIE. 

 

 Debitele vor fi în general staţionare, exceptând cursurile mijlocii şi inferioare ale 

Someşului şi Mureşului unde vor fi în scădere uşoară. 

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

importante pe râurile din Moldova şi vor fi în uşoară diminuare pe celelalte râuri. 

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

 

DUNARE: Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 20.02.2013 –21.02.2013 a 

fost în scădere, având valoarea de 6700 mc/s, peste media multianuala a lunii februarie (5300 

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+6) - jud. TL. 

 

 Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (6500 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. TL. 

 

 

2. Situaţia meteorologică in intervalul 20.02.13, ora 08.00 –21.02.13, ora 06.00 
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În ţara, vremea a fost apropiată de regimul termic normal, exceptând jumătatea sudică unde 

valorile termice s-au situat uşor peste mediile climatologice ale perioadei. Cerul a fost înnorat şi a 

nins în Maramureş, la munte şi în cea mai mare parte a Crişanei, au predominat ninsorile local în 

Transilvania şi au căzut precipitaţii mixte local în Banat. Au predominat ploile local în Muntenia şi 

pe arii restrânse în Moldova şi izolat a plouat slab în Oltenia. Vântul a suflat slab până la moderat, 

cu intensificări izolate în zona montană înaltă. Temperaturile maxime au fost cuprinse între -1 grad 

la Darabani şi 10 grade la Bechet, Turnu Magurele, Zimnicea, Feteşti şi Gorgova, iar la ora 06 se 

înregistrau -12 grade la Miercurea Ciuc şi 5 grade la Gura Portiţei. La ora 20, era strat de zăpadă în 

cea mai mare parte a zonei montane, unde măsura până la 196 cm (Masivul Făgăraş), a 

Maramureşului (până la 6 cm la Târgu Lăpuş) şi a Moldovei (până la 36 cm), pe arii restrânse în 

Transilvania (până la 34 cm) şi izolat în Crişana şi în nordul Munteniei (sub 5 cm). Pe arii restrânse 

în Moldova şi cu totul izolat în Muntenia s-a semnalat ceaţă. 

Observație: în intervalul de diagnoză au fost emise 2 atenţionări cod galben de fenomene 

meteorologice periculoase imediate de către SRPV Cluj si SRPV Bacau.  

La Bucureşti, vremea a fost uşor mai caldă decât în mod obişnuit pentru această dată. Cerul a fost 

înnorat şi trecător a plouat slab. Vântul a suflat slab până la moderat. Temperatura maximă a fost de 

6 grade la Afumaţi şi Băneasa şi 7 grade la Filaret, iar la ora 06 se înregistrau -2 grade la Băneasa, -

1 grad la Afumaţi şi 1 grad la Filaret.  

3. Prognoza meteorologica in intervalul 21.02.13, ora 08.00 –22.02.13, ora 08.00 

În ţara, în sudul şi sud-estul ţării valorile termice se vor situa uşor peste mediile climatologice ale 

perioadei, iar în rest regimul termic va fi apropiat de cel normal. Cerul va fi temporar noros ziua, 

când izolat vor fi precipitaţii sub formă de ninsoare la munte şi mai ales ploi în rest. Pe parcursul 

nopţii nebulozitatea se va accentua în toate regiunile. Local se vor semnala precipitaţii sub formă de 

ninsoare în nordul teritoriului precum şi la munte, mixte în centru şi predominant ploi în rest. Izolat 

vor fi posibile depuneri de polei. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări la munte, iar 

noaptea şi în regiunile sudice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 0 şi 10 grade, 

iar cele minime între -6 şi 4 grade. Dimineaţa, pe arii restrânse va fi ceaţă.  

La Bucureşti, vremea va fi mai caldă decât în mod obişnuit la această dată, astfel că temperatura 

maximă se va situa în jurul valorii de 8 grade, iar cea minimă va fi de 1...2 grade. Cerul va avea 

înnorări temporare şi vor fi condiţii ca trecător să plouă slab spre sfârşitul intervalului. Vântul va 

sufla slab şi moderat. Dimineaţa vor fi condiţii de ceaţă. 

 

4. Buletin nivometeorologic valabil pentru zonele neamenajate din masivele Bucegi si Fagaras 

(versantul nordic) - emis pentru perioada 20 februarie 2013 ora 20 – 21 februarie 2013 ora 20. 

 

STAREA VREMII si a STRATULUI DE ZAPADA în data de 20.02.2013, ora 14: 

Cerul s-a înnorat treptat devenind acoperit si pe arii relativ extinse a nins slab. Stratul de zapada a 

crescut în zonele înalte cu 2 cm (Bâlea-Lac, Vf.Omu) iar sub 1800m a scazut usor cu 1 cm. Vântul a 

suflat slab la moderat. S-a semnalat ceata, asociata izolat în zonele înalte si cu depunere de chiciura. 

La ora 14 stratul de zapada masura 187 cm la Bâlea-Lac, 105 cm la Vf. Omu, 91 cm la Sinaia cota 

1500, 57 cm la Predeal si 43 cm la Fundata. 

 

EVOLUTIA VREMII: 

INTERVALUL 20.02.2013.ORA 20 – 21.02.2013.ORA 20: 

Vremea va fi închisa, cu cerul mai mult noros si local va ninge slab. Vântul va sufla moderat. Local 

se va semnala ceata asociata si cu depunere de chiciura în zonele înalte. 
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Peste 1800 m: temperaturi minime: -14 la -10 grade, temperaturi maxime -10 la -6 grade 

Sub 1800 m: temperaturi minime: -10 la -5 grade, temperaturi maxime -6 la 0 grade 

Izoterma 0 grade: în jur de 700 de metri. 

Izoterma de -10 grade: în jur de 2100 de metri. 

Vântul la altitudinea de 2500 metri: cu viteze de 20-30 km/h, din sector vestic. 

 

INTERVALUL 21.02.2013.ORA 20 – 22.02.2013.ORA 20: 

Vremea va fi în general închisa. Cerul va fi mai mult noros. Pe arii extinse se vor semnala 

precipitatii sub forma de ninsoare, ce pot depune izolat peste 10 cm. Vântul va sufla slab si moderat 

cu intensificari locale. 

 

STABILITATEA si EVOLUTIA STRATULUI de ZAPADA: 

RISC MODERAT (2) 

La suprafata se vor mai depune câtiva cm de zapada proaspata care nu vor influenta stabilitatea 

stratului. În zonele înalte, în special pe versantii cu orientare sudica, unde sunt formate placi de 

vânt, stratul de zapada din partea superioara este mediu stabilizat si este posibila declansarea 

avalanselor în conditiile unei supraîncarcari mari (cu turisti, schiori, etc). În celelalte zone zapada 

este în general stabilizata. 

 

 

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 pragului de alertă pentru NO2, 

SO2, PM10 şi ale pragurilor de alertă şi informare pentru ozon.  

 

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. 

 

 

 


