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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITAŢII MEDIULUI 

in intervalul 24.02.2013 ora 08.00 – 25.02.2013, ora 08.00 

 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia si prognoza hidrologică pe raurile interioare si Dunare, din 25.02.2013, ora 06.00 

RÂURI:  

I.N.H.-G.A. a emis în data de 24.02.2013, ora 11.30, o atentionare hidrologică cod 

GALBEN, pentru intervalul 24.02.2013 ora 22:00 – 25.02.2013 ora 20:00, vizând: scurgeri 

importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri din 

bazinele hidrografice menţionate, cu posibile depăşiri ale COTELOR DE ATENTIE în bazinul 

hidrografic al Jiului (Motru şi afluenţii de stânga ai Jiului din judeţul Gorj). 

 Această atenționare hidrologică a fost transmisă de către Centrul Operativ pentru Situaţii de 

Urgenţă al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice către: Inspectoratul General pentru 

Situaţii de Urgenţă, Secretariatul General al Guvernului, Centrul de Situații al Guvernului, 

Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor, Ministerul 

Sănătății, Ministerul Economiei, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Comisia Națională 

pentru Controlul Activităților Nucleare, Serviciul de Protecție și Pază, Serviciul de Telecomunicații 

Speciale, S.C. Hidroelectrica S.A., Agenția Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, Comitetele 

Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă vizate: Gorj și Mehedinți (2 prefecturi). 

 

Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de 

zăpadă şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, 

Cerna, Jiu, Olt inferior şi numai datorită propagării pe Bârlad şi cursul inferior al Ialomiţei. Pe 

celelalte râuri debitele au fost staţionare, iar pe cursul inferior al Prahovei în scădere. 

 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 bazinul hidrografic 

Motru, unii afluenţi ai Oltului inferior şi în bazinul mijlociu şi inferior al Ialomiţei şi mai mici (sub 

20% din normalele lunare) pe Crasna, Barcău, Vedea, unele râuri din bazinele hidrografice: Crişul 

Alb, Crişul Negru, Mureş (Iara, Geoagiu superior, Galda), cursul superior şi mijlociu al Bârzavei, 

unii afluenţi ai Jiului inferior (Amaradia, Raznic) şi ai Oltului mijlociu. 

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

Mureşului, Arieşului, Târnavelor, Putnei, Bârladului şi bazinul superior şi mijlociu al Oltului au fost 

în uşoară diminuare şi restrângere, iar pe celelalte râuri din Moldova s-au menţinut fără modificări 

importante.  

 Se situează peste COTA DE ATENŢIE râul Orlea la s.h. Celei (180+20) – jud.GJ. 
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Debitele vor fi în creştere datorită efectului combinat al  precipitaţiilor lichide prognozate, cedării 

apei din stratul de zăpadă şi propagării, exceptând râurile din nordul, nord-vestul şi centrul  ţării 

unde vor fi în general staţionare. 

 Creşteri mai importante se vor înregistra pe râurile din sud-vestul ţării cu posibilitatea 

atingerii  şi chiar depăşirii  COTELOR DE ATENŢIE.  

 Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, pod de gheaţă) vor fi în diminuare şi restrângere. 

 

 

DUNARE: Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 24.02.2013 – 25.02.2013 a 

fost în scădere, având valoarea de 5900 mc/s, peste  media  multianuala a lunii februarie (5300 

mc/s).  
Aval Porţile de Fier, debitele au fost în scădere la Gruia şi pe sectorul Bechet-Tulcea şi în 

creştere la Calafat. 

La  staţia hidrometrică Isaccea - jud.TL, nivelul se situează la COTA DE ATENŢIE (320). 

 

 Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (5900 mc/s). 

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

 

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

 - Ciulineț-Isaccea, R3, R4, Sf. Gheorghe (din administrarea A.N.A.R.), Chilia Veche, 

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

 

 

2. Situaţia meteorologică in intervalul 24.02.13, ora 08.00 –25.02.13, ora 06.00 

În ţara, vremea s-a menţinut închisă în sudul şi în estul ţării, unde local au căzut precipitaţii în 

general slabe cantitativ sub formă de ploaie şi burniţă, în timp ce în nordul Moldovei trecător a fost 

lapoviţă şi ninsoare. În judeţul Suceava izolat s-a produs polei. În restul teritoriului valorile termice 

au continuat să crească uşor, astfel încât s-au situat peste normele climatologice ale perioadei. Cerul 

a prezentat înnorări temporare ziua, dar a devenit mai mult noros pe parcursul nopţii şi a plouat pe 

arii restrânse în Banat, Crişana şi sud-vestul Transilvaniei. La munte au fost mai ales ninsori. Vântul 

a prezentat intensificări susţinute în sudul Banatului, unde a depăşit la rafală 90 km/h, precum şi în 

Munţii Banatului şi vestul Carpaţilor Meridionali, cu viteze de peste 100 km/h, viscolind şi 

spulberând zăpada deja depusă. În rest, s-au semnalat intensificări temporare ale vântului, cu 

precădere în sud şi centru. Temperaturile maxime au fost cuprinse între 0 grade la Darabani, 

Suceava, Cotnari şi Piatra Neamţ şi 16 grade la Oradea, iar la ora 06 valorile termice se încadrau 

între -3 grade la Joseni şi 10 grade la Reşiţa. Aseară, la ora 20 era strat de zăpadă în cea mai mare 

parte a zonei montane, unde măsura până la 194 cm (Masivul Făgăraş) şi a Moldovei (până la 35 

cm), pe arii restrânse în Transilvania (până la 28 cm) şi cu totul izolat în Maramureş (până la 2 cm). 

Izolat în regiunile estice şi sud-estice a fost ceaţă. 

 

Observaţie: În intervalul de diagnoză au fost în vigoare 3 atenţionări cod galben, dar şi o avertizare 

cod portocaliu de fenomene meteorologice periculoase imediate, emise de către SRPV Timişoara 

pentru intensificări susţinute ale vântului. 

La Bucureşti, vremea a fost în continuare închisă, iar după-amiaza şi noaptea, temporar s-au 

semnalat ploi slabe şi burniţă. Vântul a suflat moderat. Temperatura maximă a fost de 5 grade, iar la 

ora 06 se înregistrau 6 grade la toate staţiile meteo. 

 

 

 



 
B-dul Libertății nr. 12, Sector 5, București   Tel: 004 021 408 9605, Fax: 004 021 316 6138    www.mmediu.ro 

 

 

3. Prognoza meteorologica in intervalul 25.02.13, ora 08.00 –26.02.13, ora 08.00 

În ţara, vremea va fi predominant închisă şi temporar va ploua pe arii extinse în sud-vestul, sudul şi 

estul ţării şi izolat în rest. La munte şi, trecător, în nordul Moldovei, vor fi precipitaţii mixte. 

Cantităţile de apă vor depăşi pe arii restrânse 20 l/mp în special în regiunile sud-vestice. Vântul va 

mai prezenta unele intensificări în jumătatea de sud a teritoriului şi în zona montană. Temperatura 

aerului va avea valori mai ridicate decât normele climatologice în regiunile intracarpatice, astfel 

încât maximele vor fi cuprinse de la 1...2 grade în nordul Moldovei până la 14...15 grade în vest, 

iar minime se vor situa între -3 şi 7 grade. În zonele joase vor fi condiţii de ceaţă. 

La Bucureşti, vremea va fi închisă şi temporar va ploua. Vântul va sufla în general moderat. 

Temperatura maxima se va situa în jurul valorii de 8 grade, iar cea minima va fi de 4...5 grade. 

 

 

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

(versantul nordic) - emis pentru perioada 24 februarie 2013 ora 20 – 25 februarie 2013 ora 20 

 

STAREA VREMII si a STRATULUI DE ZAPADA în data de 24.02.2013, ora 14: 

Cerul a fost mai mult noros. Izolat s-au semnalat ninsori slabe cantitativ. Vântul a prezentat 

intensificari din sector sudic ce au depasit 70 km/h în zonele înalte, unde a viscolit si spulberat 

zapada, depunând-o pe vai si în zonele adapostite si formând placi de vânt în special pe versantii cu 

expozitie nordica. Stratul de zapada a scazut usor cu câtiva cm exceptând statia Sinaia unde a 

crescut cu 1 cm. Local s-a semnalat ceata. 

La ora 14 stratul de zapada masura 195 cm la Bâlea-Lac, 118 cm la Vf. Omu, 105 cm la Sinaia cota 

1500, 53 cm la Predeal si 44 cm la Fundata. 

 

EVOLUTIA VREMII: 

INTERVALUL 24.02.2013.ORA 20 – 25.02.2013.ORA 20: 

Vremea va fi în general închisa. Se vor semnala precipitatii mixte, predominant sub forma de 

ninsoare la peste 1800 de metri altitudine, în general cantitati pâna în 10 l/mp. Vântul va sufla în 

general moderat, cu intensificari mai ales în masivul Fagaras si zona de creasta din Bucegi, unde 

vor depasi 80 km/h, viscolind sau spulberând zapada. Local se va semnala ceata, asociata si cu 

depunere de chiciura în zonele de creasta. 

Peste 1800 m: temperaturi minime: -8 la -5 grade, temperaturi maxime -3 la 0 grade 

Sub 1800 m: temperaturi minime: -5 la -1 grade, temperaturi maxime 0 la 6 grade 

Izoterma 0 grade: 1800 de metri. 

Izoterma de -10 grade: 3700 de metri. 

Vântul la altitudinea de 2500 metri: din sector sud-estic, cu viteze de 70-80 km/h 

 

STABILITATEA si EVOLUTIA STRATULUI de ZAPADA: 

RISC ÎNSEMNAT (3) 

Stratul instabil de la suprafata are în medie 15-20 cm în cea mai mare parte a zonelor montane aflate 

la peste 1500 metri altitudine, putând fi mai mare pe vai si în zonele adapostite unde a fost depusa 

de vântul puternic (mai ales versanti cu expozitie nordica, nord—vestica, nord-estica). În zonele 

înalte stratul instabil este alcatuit din zapada pulver, usoara si cu legaturi slabe între cristale, iar în 

cele joase zapada este usor compactata si umezita. Sub acest strat se afla cruste de gheata, peste care 

partea superioara poate aluneca cu usurinta, antrenând si unele straturi aflate dedesubt. La suprafata 

va continua formarea placilor de vânt pe versantii cu expozitie predominant nordica. 

În zonele înalte: în conditiile unei slabe supraîncarcari, la ruperea unor cornise sau datorita vântului 

puternic, placile de la suprafata se pot fisura cu usurinta si întreg stratul aflat la suprafata poate 

aluneca peste crustele aflate dedesubt, antrenând si unele straturi aflate dedesubt. 
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În zonele joase zapada de la suprafata se va umezi datorita temperaturilor ridicate, si va actiona 

astfel ca o suprasarcina asupra stratului aflat deasupra crustelor, riscul declansarii avalanselor fiind 

amplificat la trecerea schiorilor sau turistilor. Se pot declansa si avalanse de topire de suprafata, în 

general de mici dimensiuni. 

 

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. 

 

 

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. 
 

 


