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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 27.02.2013, ora 08.00 – 28.02.2013, ora 08.00 
 

 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia şi prognoza hidrologică pe râurile interioare şi Dunăre din 28.02.2013, ora 06.00 

RÂURI: Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (I.N.H.G.A.) a emis în data 

de 27.02.2013, ora 20.00, o atenționare hidrologică cod galben, valabilă în intervalul 

27.02.2013, ora 22.00 – 01.03.2013, ora 22.00, vizând menținerea nivelurilor peste COTELE 

DE ATENȚIE prin propagare. Se menţine COD GALBEN pe râul Coşuştea - sector aval s.h. 

Siseşti (judeţul Mehedinţi) până în data de 28.02.2013 ora 16:00 și pe râul Jiu, pe sectorul aval de 

confluenţa cu râul Motru (judeţul Dolj) până în data de 01.03.2013 ora 22:00. 

 

 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 și către Comitetele 

Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă vizate: DOLJ și MEHEDINȚI (două prefecturi). 

 

 Debitele au fost în creştere datorită efectului combinat al precipitaţiilor înregistrate şi 

propagării pe Trotuş, Bârlad, Râmnicu Sărat, Buzău şi pe cursurile mijlocii şi inferioare ale 

Someşului, Crişurilor, Mureşului, Jiului, Oltului, Argeşului, Dâmboviţei şi Ialomiţei. 

 Pe Vişeu, Iza, Tur şi pe cursurile superioare ale Jiului, Oltului, Argeşului, Dâmboviţei şi 

Ialomiţei debitele au fost în scădere, iar pe celelalte râuri în general staţionare. 

Creşteri mai însemnate de niveluri şi debite cu depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE, s-

au înregistrat în bazinul mijlociu al Jiului. 

 Se situează peste: 

 - COTELE DE ATENŢIE râurile la următoarele staţii hidrometrice: Coşuştea–Corcova 

(250+22)-jud. MH şi Jiu–Răcari (330+66)-jud. DJ, Orlea–Celei (180+11)-jud. GJ şi Jiu-Podari 

(300+23)-jud. DJ. 

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 Vişeu, Iza, Tur, Putna, Râmnicu 

Sărat, Bârlad, pe râurile din bazinele hidrografice Jiu şi Prahova şi pe unii afluenţi ai Oltului inferior 

şi Buzăului şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe Crasna, Barcău şiVedea. 
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 Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, pod de gheaţă) prezente pe râurile din Moldova, 

izolat în bazinul superior al Mureşului şi pe cele din bazinul superior al Lotrului s-au menţinut fără 

modificări importante.  

 

 Debitele vor fi în creştere prin propagare pe cursurile inferioare ale Someşului, Crişurilor şi 

Oltului şi pe cursurile mijlocii şi inferioare ale Jiului, Vedei, Argeşului, Dâmboviţei, Ialomiţei, 

Trotuşului, Bârladului, Râmnicului Sărat şi Buzăului. 

Pe cursurile superioare ale Jiului, Vedei, Argeşului, Dâmboviţei, Ialomiţei, Trotuşului, 

Bârladului, Râmnicului Sărat şi Buzăului debitele vor fi în scădere, iar pe celelalte râuri vor fi în 

general staţionare. 

 Se vor situa peste: 

 - COTELE DE ATENŢIE râurile la următoarele staţii hidrometrice: Jiu – Răcari (330)-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. 

 

DUNĂRE: Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 27.02 – 28.02.2013 a fost 

în creştere, având valoarea de 6600 mc/s, peste media multianuală a lunii februarie (5300 mc/s).

  

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

pe sectorul Hârşova-Tulcea.  

 

 Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (7200 mc/s). 

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

sectorul Brăila-Tulcea.  

 

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

 - R3, Sf. Gheorghe (din administrarea A.N.A.R.), Chilia Veche, Nufăru – Victoria (din 

administrația locală) – jud. Tulcea. 

 

 

2. Situaţia meteorologică în intervalul 27.02.2013, ora 08.00 – 28.02.2013, ora 06.00 

În ţară, deşi valorile termice au marcat o scădere în majoritatea regiunilor, vremea a fost apropiată 

de regimul termic normal pentru această dată, exceptând nord-vestul şi centrul ţării, unde s-a 

menţinut caldă. Ziua cerul a prezentat înnorări în vestul, sud-vestul şi sudul teritoriului, în timp ce 

în restul zonelor a devenit variabil. Au căzut precipitaţii slabe sub formă de ploaie în Banat, 

predominant ploi pe arii restrânse în Crişana şi izolat în Dobrogea şi mixte în Oltenia şi local în 

Muntenia. Noaptea nebulozitatea a persistat în regiunile vestice şi de sud-vest, unde cu totul izolat a 

mai plouat slab. Vântul a prezentat intensificări temporare în sud-estul ţării, cu rafale ce au atins 

local 50...60 km/h, dar şi pe crestele montane, unde izolat vitezele au deposit 70...80 km/h, iar în 

rest a suflat slab şi moderat. Temperaturile maxime s-au încadrat între 1 grad la Polovragi şi 

Deduleşti şi 15 grade la Satu Mare, iar la ora 06 valorile termice erau cuprinse între -13 grade la 

Miercurea Ciuc şi 4 grade la Oradea, Gurahonţ, Ştei, Chişineu Criş, Supuru de Jos, Ţebea, Banloc, 

Lugoj şi Timişoara. Aseară la ora 20 mai era strat de zăpadă în mare parte a zonei montane, unde 

măsura până la 199 cm în Masivul Făgăraş, local în Moldova (până la 26 cm), pe arii restrânse în 

Transilvania (până la 25 cm) şi izolat în Oltenia (sub 2 cm). Izolat, în Crişana şi Moldova s-a 

semnalat ceaţă. 

OBSERVAŢII: în intervalul de diagnoză a fost în vigoare o avertizare cod galben de fenomene 

meteorologice periculoase privind ceaţa şi vizibilitatea redusă emisă de către SRPV Bacău. 
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La Bucureşti, vremea a fost normală din punct de vedere termic pentru sfârşitul lunii februarie. 

Cerul a fost temporar noros ziua şi variabil la senin în cursul nopţii. Vântul a mai prezentat 

intensificări temporare pe parcursul zilei cu viteze de până la 50 km/h, apoi a slăbit treptat în 

intensitate. Temperatura maximă, în creştere uşoară faţă de intervalul precedent, a fost de 7 grade la 

Filaret şi Afumaţi şi 8 grade la Băneasa, iar la ora 06 se înregistrau -4 grade la Băneasa, -2 grade la 

Afumaţi şi 0 grade la Filaret. 

 

3. Prognoza meteorologică pentru intervalul 28.02.2013, ora 08.00 – 29.02.2013, ora 08.00 

În ţară, vremea va fi predominant frumoasă, iar cerul variabil spre senin, exceptând regiunile 

vestice, unde mai ales în primele ore ale zilei vor mai fi înnorări şi pe arii restrânse ceaţă. Vântul va 

sufla slab şi moderat, cu unele intensificări în Dobrogea şi pe crestele montane. Temperaturile 

maxime, în creştere faţă de ziua precedentă în special în sudul teritoriului, vor fi cuprinse între 4 şi 

12 grade, iar cele minime între -8 şi 2 grade, mai coborâte în depresiuni, spre -12 grade. Noaptea, în 

zonele joase izolat se va mai semnala ceaţă. 

La Bucureşti, vremea va fi frumoasă şi se va încălzi. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în 

general slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 10 grade, iar cea minimă va fi de -

3...-1 grad. Noaptea vor fi condiţii de ceaţă. 

 

4. Evoluţia stratului de zăpadă 

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

pentru perioada 27 februarie 2013, ora 20.00 – 28 februarie 2013, ora 20.00: 

 

Starea vremii și a stratului de zăpadă în data de 27.02.2013, ora 14: 

Vremea a fost mai caldă decât normalul termic al perioadei. Cerul a fost mai mult noros. A nins 

slab, la altitudini mai mari de 2000 m s-au depus până la 6-8 cm de zăpadă proaspătă. În zonele 

joase, sub 1500 m, precipitațiile au fost mixte, iar stratul de zăpadă a scăzut cu 1-2 cm. Vântul a 

prezentat intensificări în zonele înalte cu viteze de 70-80 km/h. S-a semnalat ceață, asociată izolat și 

cu depunere de chiciură. La ora 14 stratul de zăpadă măsura 200 cm la Bâlea-Lac, 121 cm la Vf. 

Omu, 95 cm la Sinaia cota 1500, 43 cm la Predeal și 35 cm la Fundata. 

 

Evoluția vremii: 

Intervalul 27.02.2013, ora 20 – 28.02.2013, ora 20: 

Vremea va fi în general frumoasă, cu cerul variabil. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele 

intensificări pe creste. Temperatura aerului va marca o creștere față de ziua precedentă. 

 

Peste 1800 m: temperaturi minime:de la -12 la -9 grade, temperaturi maxime de la -7 la -2 grade 

Sub 1800 m: temperaturi minime: de la -9 la -6 grade, temperaturi maxime de la -2 la 4 grade 

Izoterma de 0 grade: în urcare de la 1000 la 1300 de metri. 

Izoterma de -10 grade: în urcare de la 3100 la 3400 de metri. 

Vântul la altitudinea de 2500 metri: din sector estic, cu viteze de 30-40 km/h. 

 

Stabilitatea și evoluția stratului de zăpadă: 

RISC MODERAT (2)  

În cursul nopții se vor forma cruste de gheață la suprafață prin înghețarea zăpezii umezite din stratul 

superficial. 

 

La peste 1800 m, stratul de circa 20-30 cm de la suprafață îl reprezintă plăcile de vânt formate în 

zilele precedente, cu zăpada de la suprafață ușor umezită, mai ales pe versanții cu orientare sudică. 

În profunzime stratul de zăpadă este format din cristale fine si fațetate, separate de cruste de gheață, 
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iar spre sol cristale de tip cupă. În cursul zilei, straturile de la suprafață se vor umezi suplimentar, 

existând riscul declanșării spontane a unor avalanșe de topire de suprafață de mică amploare. 

 

Sub 1800 m, zăpada este umezită în aproape întreg stratul și prezintă rezistență scăzutâă în primii 

20-30 cm de la suprafață. În interior sunt cristale fine și fațetate, separate de mai multe cruste subțiri 

de gheață. Datorită temperaturilor ridicate și acțiunii razelor solare, zăpada va continua să se 

umezească în partea superioară, stratul îngreunându-se si acționând astfel ca o suprasarcină asupra 

zăpezii aflate dedesubt, favorizând declanșarea spontană a avalanșelor de topire de suprafață, în 

general de mici dimensiuni. 

 

 

II. CALITATEA APELOR 

 Pe râurile interioare 

 S.G.A. Maramureș informează că în urma unei sesizări primite în data de 27.02.2013, ora 

08.47, din partea primariei Recea cu privire la o posibilă poluare a Văii Caselor (loc. Mocira), 

afluent al râului Lăpuș, conform căreia apa ar avea culoarea modificată și ar degaja miros, s-a 

efectuat o verificare la fața locului a stării calității apei de către reprezentanți ai Prefecturii 

Maramureș, I.J.S.U. Maramureș și S.G.A. Maramureș. S-a constatat ca apa Văii Caselor nu prezintă 

urme de poluare, nu a fost sesizată o colorație anormală și s-a prelevat o probă de apă la confluența 

cu râul Lăpuș în vederea determinării calității acesteia. Poluarea nu se confirmă. 

 

 Pe fluviul Dunărea și 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 în data de 26.02.2013 nu s-au constatat 

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

alertă și informare pentru O3 (ozon) și ale valorii limită zilnice pentru PM10.  
 

2.  În domeniul solului şi vegetaţiei 

 R.N.P. – D.S. Suceava informează despre producerea în data de 27.02.2013, ora 02.00, a 

unui incendiu provocat de către persoane necunoscute în urma căruia a ars o clădire silvică din 

cadrul Ocolului Silvic Gura Humorului. Incendiul a fost stins în jurul orei 03.00 de către o echipă 

formată din personal silvic, pompieri militari, polițiști și cetățeni. Paguba este estimată la cca 2000 

de lei. Se efectuează investigații pentru identificarea autorilor.  

 

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. 

 
 

 

 


