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GUVERNUL ROMÂNIEI 

MINISTERUL MEDIULUI ȘI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 

 

 

Direcția Comunicare 
27 februarie 2013 

 
 

RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 26.02.2013, ora 08.00 – 27.02.2013, ora 08.00 
 

 

  

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia şi prognoza hidrologică pe râurile interioare şi Dunăre din 27.02.2013, ora 06.00 

 

RÂURI  

 Debitele au fost în creştere datorită efectului combinat al precipitaţiilor prognozate, cedării 

apei din stratul de zăpadă şi propagării, exceptând râurile din bazinele: Târnave, Suceava, Moldova, 

Bistriţa, Trotuş, Prut şi bazinul superior al Mureşului, unde au fost staţionare. 

 Se  situează peste: 

 - COTELE DE INUNDAŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Coşuştea – Corcova 

(300+30)-jud. MH şi Motru – Broşteni (500)-jud. MH; 
 - COTELE DE ATENŢIE râul Orlea la staţia hidrometrică Celei (180+48)-jud. GJ. 

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 Jiu, 

unii afluenţi ai Oltului inferior şi în bazinul mijlociu şi inferior al Ialomiţei şi mai mici (sub 30% din 

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

Crişul Negru, Mureş (Iara, Geoagiu superior, Gâlda), cursul superior şi mijlociu al Bârzavei şi unii 

afluenţi ai Oltului mijlociu. 

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

Someşului, Mureşului, Arieşului, Târnavelor 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. 

 

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

Timişului şi Bârzavei şi cursurile inferioare ale Caraşului, Nerei, Cernei şi Jiului unde vor fi în 

creştere datorită propagării. 

 Se vor situa peste COTELE DE ATENŢIE la sfârşitul intervalului de prognoză râurile la 

staţiile hidrometrice: Coşuştea-Corcova (250+10)-jud. MH, Jiu – Răcari (330+40)-jud. DJ  şi 

Podari (300+10)-jud. DJ . 

 Pe râurile din bazinele superioare ale Timişului, Bârzavei, bazinele superioare şi mijlocii ale 

Caraşului, Cernei, Nerei şi Jiului, debitele vor fi în scădere.  

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

importante. 

 Se menţine  AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ  nr.2  din 25.02.2013. 
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DUNĂRE  

 Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 26.02 – 27.02.2013 a fost în 

scădere, având valoarea de 6.100 mc/s, peste media multianuala a lunii februarie (5.300 mc/s). 

Aval de Porţile de Fier, debitele au fost în creştere pe sectorul Gruia-Giurgiu şi în scădere pe 

sectorul Olteniţa-Tulcea.  

 

 Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (6.400 mc/s). 

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

sectorul Cernavodă-Tulcea.  

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

- Sf. Gheorghe şi R3 (din admin. ANAR), Chilia Veche Nufăru– Victoria (din administraţia 

locală)– jud. Tulcea. 

 

 

2. Situaţia meteorologică în intervalul 26.02.2013, ora 08.00 – 27.02.2013, ora 06.00 

 

ÎN ŢARĂ 

Vremea s-a menţinut închisă în majoritatea regiunilor, exceptând nord-vestul şi centrul ţării, unde 

înnorările au fost temporare. A plouat pe arii extinse în regiunile sudice şi izolat în Crişana şi 

Transilvania, iar în Moldova au fost precipitaţii mixte şi trecător s-a depus polei. Spre dimineaţă 

ploile s-au transformat în lapoviţe şi ninsori şi în sudul Olteniei şi al Munteniei. La munte au 

predominat ninsorile. Cantităţile de apă au depăşit 20 l/mp, izolat în sudul Banatului şi în Oltenia. 

Vântul a prezentat intensificări de peste 50...60 km/h în jumătatea de sud a ţării, iar în Carpaţii 

Meridionali şi în Munţii Banatului, viteza la rafală a depăşit 70....80 km/h. Temperaturile maxime s-

au încadrat între 0 grade la Suceava şi 17 grade la Vărădia de Mureş, Holod, Ştei, Gurahonţ, Ţebea, 

Dej, Târgu Mureş şi Deva, iar la ora 06 se înregistrau -3 grade la Darabani şi 7 grade la Zalău, 

Ţebea şi Gurahonţ. În zonele joase din estul ţării s-a semnalat ceaţă. La ora 20 mai era strat de 

zăpadă în mare parte a zonei montane unde măsura până la 198 cm în Masivul Făgăraş, local în 

Moldova (până la 29 cm) şi pe arii restrânse în Transilvania (până la 25 cm).  

Observaţii: în intervalul de diagnoză a fost emisă o avertizare cod galben de fenomene meteo 

periculoase privind ceaţa şi vizibilitatea redusă, de către SRPV Bacău. 

LA BUCUREŞTI 

Vremea s-a menţinut închisă şi a fost uşor mai rece decât în mod obişnuit la această dată. Temporar 

a plouat slab şi a burniţat, iar vântul a suflat moderat, cu intensificări de până la 45...50 km/h. 

Temperatura maximă a fost de 4 grade la toate staţiile meteorologice, iar la ora 06 se înregistrau 3 

grade. 

 

3. Prognoza meteorologică pentru intervalul 27.02.2013, ora 08.00 – 28.02.2013, ora 08.00 

 

ÎN ŢARĂ 

Vremea se va răci uşor în majoritatea zonelor, iar în jumătatea de sud a ţării va fi în general închisă, 

cu precipitaţii pe arii extinse ziua, sub formă de ploaie, lapoviţă şi ninsoare. La munte vor 

predomina ninsorile. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări în prima parte a 

intervalului în regiunile sud-estice şi la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 2 şi 12 
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grade, iar cele minime între -14 grade în depresiunile din estul Transilvaniei şi 3 grade în Banat. 

Spre dimineaţă, izolat vor fi condiţii de ceaţă.  

LA BUCUREŞTI 

Vremea se va menţine închisă îndeosebi în timpul zilei, când vor fi precipitaţii sub formă de ploaie, 

lapoviţă şi ninsoare. Vântul va sufla moderat, cu unele intensificări în prima parte a intervalului. 

Temperatura maximă va fi de 4...5 grade, iar cea minimă de -2...0 grade. 

 

4. Evoluţia stratului de zapadă 

Informare nivologică valabilă pentru masivele Bucegi și Făgăraş (versantul nordic), emisă 

pentru perioada 26 februarie 2013, ora 20.00 – 27 februarie 2013, ora 20.00: 

 

a. Starea stratului de zăpadă în data de 26.02.2013, ora 14.00: 

Vremea a fost mai caldă decât normalul termic al perioadei. Cerul a fost mai mult noros. Local s-au 

semnalat precipitaţii mixte slabe sub 2000m, ninsori pe creste. Vântul a prezentat temporar 

intensificări din sector sudic ce au atins 70-80 km/h, în special în zonele înalte din Bucegi, unde a 

viscolit şi spulberat zăpada. Stratul de zăpadă a scăzut cu 2-5 cm sub 1800 m şi a crescut uşor în 

zonele înalte. Local s-a semnalat ceaţă. La ora 14 stratul de zăpadă măsura 197 cm la Bâlea-Lac, 

114 cm la Vf. Omu, 96 cm la Sinaia cota 1500, 47 cm la Predeal şi 37 cm la Fundata. 

 

b. Stabilitatea și evoluția stratului de zăpadă:  

În FĂGĂRAȘ și BUCEGI la altitudini de peste 1.800 m şi la altitudini de sub 1.800 m : 

RISC ÎNSEMNAT (3) 

La peste 1800 m regăsim zăpadă pulver la suprafaţă şi plăci de vânt pe versanţii cu expoziţie 

nordică, nord-vestică, nord-estică depuse peste cruste mai vechi de gheaţă. Chiar şi în condiţiile 

unei slabe supraîncărcări (la ruperea unor cornişe sau datorită vântului puternic) plăcile de la 

suprafaţă se pot fisura cu uşurinţă şi întreg stratul de 15-20 cm aflat la suprafaţă poate aluneca peste 

crustele aflate dedesubt, antrenând în anumite cazuri izolate şi unele straturi aflate dedesubt 

rezultând chiar avalanşe de dimensiuni mai mari. 

Sub 1800 m zăpada este umezită în partea superioară şi va continua să se umezească datorită 

temperaturilor ridicate din prima parte a intervalului care urmează, stratul îngreunându-se şi 

actionând astfel ca o suprasarcină asupra stratului instabil de 15-20 cm aflat deasupra crustelor de 

gheaţă mai vechi din profunzime. Mâine temperaturile vor scădea însă sub 0 grade între 1500 şi 

1800 m. Riscul declanşării avalanşelor fiind amplificat la trecerea schiorilor sau turiştilor. Se pot 

declanşa şi avalanşe de topire de suprafaţă, în general de mici dimensiuni. 

 

c. Evoluția vremii în intervalul 26.02.2013 ora 20.00 –27.02.2013 ora 20.00 

Vremea va fi în general închisă şi se va răci. Local se vor semnala precipitaţii mixte, sub formă de 

ninsoare la peste 1800 de metri altitudine. Cantităţile de precipitaţii vor fi în general până în 10 

l/mp. Vântul va sufla în general moderat, cu intensificări mai ales în masivul Fagaraş şi zona de 

creastă din Bucegi, unde vor depăşi 80-100 km/h, viscolind sau spulberând zăpada. Local se va 

semnala ceaţă. 

Peste 1800 m: temperaturi minime: -8 la -4 grade, temperaturi maxime -6 la -2 grade; 

Sub 1800 m: temperaturi minime: -4 la 0 grade, temperaturi maxime -2 la 2 grade; 

Izoterma 0 grade: în scădere de la 1800 la 1200 de metri; 

Izoterma de -10 grade: în scădere de la 3600 la 3200 de metri; 

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

 

 

II. CALITATEA APELOR 

 

2.1. Pe fluviul Dunărea 

 Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

2.2. Pe râurile interioare 

 Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

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 data de 25.02.2013, nu s-au constatat depăşiri 

ale pragurilor de alertă pentru NO2 (dioxid de azot), SO2 (dioxid de sulf), ale pragurilor de alertă 

pentru O3 (ozon) şi valoarea limită zilnică pentru  PM10 (pulberi în suspensie cu un diametru mai 

mic de 10 microni) (50 µg/mc). 

 

2.  În domeniul solului şi vegetaţiei 

Agenţia de Protecţia Mediului Argeș informează despre producerea în data de 26.02.2013, ora 

08.00, a unei poluări a 55 mp de teren public cu 50 litri de apă sărată, în zona Samara-Cocu 

(jud. Argeş), zona de producţie III Muntenia Vest, Sector 10 Poiana Lacului, din cauza coroziunii 

unei conducte aparținând O.M.V. Petrom. Măsuri întreprinse: s-a oprit pomparea, s-a izolat 

conducta, se remediază spărtura si se va ecologiza 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. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


