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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 28.03.2013, ora 08.00 – 29.03.2013, ora 08.00 

 
 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia şi prognoza hidrologică, pe râurile interioare şi Dunăre, din 29.03.2013, ora 06.00 

 

 Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (I.N.H.G.A.) a emis, în data 

de 28.03.2013, ora 16.00, o Atenționare Hidrologică – COD GALBEN, valabilă pentru 

intervalul 29.03.2013, ora 06:00 – 30.03.2013, ora 18:00, vizând: ,,scurgeri importante pe 

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

menţionate mai jos, cu posibile depăşiri ale COTELOR DE ATENTIE”, care precizează că: ,,se 

instituie COD GALBEN începând cu data de 29.03.2013 - ora 06:00 pe râurile din bazinele: Bega 

Veche, Bega, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera (judeţele Timiş şi Caraş Severin), iar începând cu 

data de 29.03.2013, ora 18:00 pe râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Lăpuş (judeţele Satu Mare şi 

Maramureş), Crasna, Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb,  Arieş (judeţele: Sălaj, Satu 

Mare,  Bihor, Cluj, Arad, Hunedoara şi Alba); fenomenele se pot produce cu probabilitate şi 

intensitate mai mare în bazinele hidrografice din nord-vestul ţării”. 

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

Urgenţă din cadrul 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: ALBA, ARAD, BIHOR, CARAȘ-SEVERIN,  CLUJ,  

HUNEDOARA,  MARAMUREŞ,   SATU MARE,  SĂLAJ  și TIMIȘ  (10 prefecturi). 

 

RÂURI  
 Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursurile mijlocii şi inferioare ale 

râurilor: Crasna, Barcău, Crişuri,  Bega, Bârzava, Moraviţa, Prut unde au fost în creştere datorită 

propagării. 

 Pe cursurile mijlocii şi inferioare ale râurilor: Someş, Mureş şi Siret debitele au fost în 

scădere. 

 Se situează peste : 
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- COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Crasna-Domăneşti (400+60)-

jud.SM, Bega Veche-Pişchia (100+25) şi Cenei (320+18), Bârzava-Partoş (50+133)-jud.TM 

şi Moraviţa-Moraviţa (250+50)-jud.TM.  

 Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai 

mari (în jurul şi peste 100% din normalele lunare) pe: Crasna, Barcău, Crişul Negru, Crişul Alb, 

Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Jiu şi Prahova.  

 Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheaţă) existente pe afluenţii de 

dreapta ai Siretului se menţin fără modificări importante. 

 Se menţine curgerea de năboi pe Suceava, Moldova, Bistriţa şi afluenţii săi (Dorna, Neagra, 

Cârlibaba). 

 Debitele vor fi în creştere datorită efectului combinat al precipitaţiilor prognozate, cedării 

apei din stratul de zăpadă şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, 

Crasna, Barcău, Crişuri, Bega, Bega Veche, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, bazinele 

superioare ale râurilor: Arieş, Timiş, Jiu şi afluenţii Mureşului inferior şi în general staţionare pe 

celelalte râuri. 

Se vor situa peste:  

- COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Crasna-Domăneşti (400+50) şi 

Berveni (490+20)-jud.SM, Bega Veche-Pischia (100+28) şi Cenei (320+20), Bârzava-Partoş 

(50+145) şi Moraviţa-Moraviţa (250+65)- toate în jud.TM.  

 Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheaţă) existente pe afluenţii de 

dreapta ai Siretului vor fi în uşoară diminuare şi restrângere. 

 Se va menţine curgerea de năboi pe Suceava, Moldova, Bistriţa şi afluenţii săi (Dorna, 

Neagra și Cârlibaba). 

 

DUNĂRE  

 Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 28.03.2013-29.03.2013 a fost 

în scădere, având valoarea de 10.200 mc/s, peste media multianuală a lunii martie (6.700 

mc/s). 

 Aval Porţile de Fier, debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Zimnicea şi în creştere 

pe sectorul Giurgiu – Tulcea. 

 Nivelurile se situează peste: 

 – COTELE DE ATENŢIE la staţiile hidrometrice: Bechet (550+46) – jud. DJ, Corabia 

(500+35) – jud. OT, Tr.Măgurele (500+44) – jud. TR, Zimnicea (530+63) – jud. TR, Giurgiu 

(570+6) - jud.GR, Olteniţa (550+21) – jud.CL, Feteşti (565+21) – jud.IL, Cernavodă (500+30) – 

jud. CT, Hârşova (580+23) – jud. CT, Isaccea (320+108) – jud. TL şi Tulcea (320+23) – jud. TL. 

 Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (10.100 mc/s). 

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

sectorul Olteniţa-Tulcea. 

 Nivelurile se vor situa peste:  

– COTA DE INUNDAŢIE la staţia hidrometrică:  Hârşova (610) – jud. CT, 

– COTELE DE ATENŢIE la staţiile hidrometrice: Bechet (550+32) – jud. DJ, Corabia 

(500+22) – jud. OT, Tr. Măgurele (550+33) – jud. TR Zimnicea (530+60) – jud. TR, Giurgiu 

(570+5) – jud.GR, Olteniţa (550+23) - jud.CL, Feteşti (565+26) – jud.IL, Cernavodă (500+39) – 

jud. CT, Vadu Oii (600+2) – jud. CT, Brăila (560+4) – jud. BR, Isaccea (320+112) – jud. TL şi 

Tulcea (320+27) – jud. TL. 

 Se menţine atenţionarea hidrologică nr. 20 din 24.03.2013. 

 

 Se situează în Faza I-a de apărare, următoarele sectoare de dig:  

 - Ostrov-Peceneaga, Peceneaga-Turcoaia, 23 August-Grindu, Grindu-Canton km 30, 

Pardina, Tulcea-Nufăru Sf. Gheorghe, Crișan și Letea (din administrarea A.N. ,,Apele Române”), 

Măcin, Chilia Veche, Periprava, Tudor Vladimirescu și Mahmudia (din administrarea Consiliilor 

locale) – jud. Tulcea. 
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 - Băneasa, ostrov, Dunăreni-Viile, Topalu I, Topalu II, Dunărea (pârâu Dunărea), Hârșova-

Ciobanu și Ciobanu-Gârliciu – jud. Constanța. 

 - Stelnica-Bordușani, Făcăeni-Vlădeni, Luciu-Giurgeni, Borcea de Jos (sector Dunarea II, 

sector Borcea IV și sector Borcea V) – jud. Ialomița. 

 - Bujoru-Pietroșani și Zimnicea-Năsturelu – jud. Teleorman. 

 - Potelu-Corabia – jud. Olt. 

 - Unirea-Jegălia-Gâldău, Călărași-Răul, Borcea de Sus (sector Borcea I, sector Borcea II, 

sector Dunăre III și sector Dunăre IV) și Surlari-Dorobanțu – jud. Călărași. 

 - Călmățui-Gropeni-Chișcani – compartimentele I, II, Brăila-Dunăre-Siret și Vărsătura – 

jud. Brăila. 

 - Vedea-Slobozia și Vedea-Pietroșani – jud. Giurgiu. 

 

 Se situează în Faza a II-a de apărare, următoarele sectoare de dig:  

 - Măcin-Iglița-Carcaliu,  Gârliciu-Dăeni, Smârdan-23 August I, Smârdan-23 August II, 

Canton km 30-Ciulineț, Ciulineț-Isaccea, Gorgova, R4 și R3 (din administrarea A.N. ,,Apele 

Române”), Smârdan și Nufăru-Victoria (din administrarea Consiliilor locale) – jud. Tulcea. 

 - Ciobanu-Gârliciu – jud. Constanța. 

 - Gemenele, Filipoiu, Bandoiu, Lungulețu, Titcov, Mărașu, Bălaia și Maicanu din Insula 

Mare a Brăilei, Călmățui-Gropeni-Chișcani – compartimentul III, Noianu-Chișcani și Municipiu – 

jud. Brăila. 

 - Ghidici-Rast-Bistreț, Bistreț-Nedeia-Jiu, Jiu-Bechet și Bechet-Dăbuleni (județul Dolj). 

 - Borcea de Jos (sector Borcea III) – jud. Ialomița. 

 

 Se situează în Faza a III-a de apărare, următoarele sectoare de dig:  

 - dig șosea Măcin-Smârdan (din administrarea A.N. ,,Apele Române”) – jud. Tulcea. 

 

 

2. Situaţia meteorologică în intervalul 28.03.2013, ora 08.00 – 29.03.2013, ora 06.00 
  

ÎN ŢARĂ 
  Deşi temperatura aerului a marcat o creştere uşoară, în special la valorile diurne, vremea s-a 

menţinut rece, chiar deosebit de rece în regiunile extracarpatice. Cerul a fost temporar noros, 

iar ziua au căzut precipitaţii slabe, predominant sub formă de ninsoare în Maramureş, pe arii relativ 

extinse în Transilvania şi local în Crişana şi izolat în Dobrogea. Local la munte şi în Moldova a nins 

slab, iar cu totul izolat în vestul Olteniei şi nord-vestul Munteniei a fulguit. Vântul a suflat slab şi 

moderat, cu intensificări izolate ziua în vest şi pe crestele montane, iar în cursul nopţii a fost în 

intensificare treptată în sudul Banatului. Temperaturile maxime au fost cuprinse între -1 grad la 

Suceava, Cotnari, Joseni, Câmpina, Polovragi şi Câmpulung Muscel şi 9 grade la Lugoj, Oraviţa şi 

Banloc, iar la ora 06 valorile termice se încadrau între -7 grade la Miercurea Ciuc şi 6 grade la Şiria. 

Aseară la ora 20 era strat de zăpadă în zona montană (până la 244 cm în Masivul Făgăraş), în cea 

mai mare parte a Moldovei (până la 15 cm) şi a Olteniei (până la 13 cm), local în Muntenia (până la 

12 cm) şi izolat în Crişana (până la 12 cm) şi Transilvania (până la 3 cm). În a doua parte a 

intervalului s-a format brumă pe arii restrânse în majoritatea regiunilor. 

Observaţii: În intervalul de diagnoză a fost în vigoare 1 atenţionare cod galben de fenomene 

meteorologice periculoase imediate (intensificări ale vântului), emisă de către SRPV Timişoara.  

LA BUCUREŞTI 
 Deşi valorile termice diurne au crescut uşor, vremea s-a menţinut deosebit de rece. Cerul a 

fost temporar noros, iar vântul a suflat slab până la moderat. Temperatura maximă a fost de 3 grade 

la Afumaţi, 4 grade la Băneasa şi 6 grade la Filaret, iar la ora 06 se înregistrau 0 grade la Afumaţi şi 

1 grad la Băneasa şi Filaret. La ora 20 mai era strat de zăpadă doar pe platforma staţiei Afumaţi, 

unde măsura până la 2 cm. 
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3. Prognoza meteorologică pentru intervalul 29.03.2013, ora 08.00 – 30.03.2013, ora 08.00 

ÎN ŢARĂ 

 Vremea va continua să se încălzească, mai accentuat în cursul nopţii. Cerul va fi mai mult 

noros şi vor cădea precipitaţii pe arii extinse, exceptând centrul şi sud-estul ţării unde acestea se vor 

semnala izolat. Precipitaţiile vor fi predominant sub formă de ninsoare la munte, mixte în Moldova, 

iar ziua şi în Oltenia şi nordul Munteniei şi sub formă de ploaie în restul teritoriului. Vor fi condiţii 

de polei. În a doua parte a intervalului în nord-vestul teritoriului şi în Munţii Apuseni, cantităţile de 

apă vor depăşi pe arii restrânse 15...20 l/mp. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări 

temporare în regiunile vestice şi estice, precum şi la munte şi doar izolat în rest. 

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 1 grad în nordul Moldovei şi vestul Olteniei şi 13 grade 

în Dealurile de Vest şi în Transilvania, iar cele minime se vor situa între -3 şi 7 grade. 

LA BUCUREŞTI 
 Vremea va continua să se încălzească în special noaptea, astfel că temperatura maximă se va 

situa în jur de 5 grade, iar cea minimă va fi de 0...1 grad. Cerul va fi mai mult noros şi trecător va 

ploua slab, îndeosebi în a doua parte a zilei. Vântul va sufla slab şi moderat. 

4. Evoluţia stratului de zapadă 

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

pentru perioada 28 martie 2013, ora 20.00 – 29 martie 2013, ora 20.00 

 

a. Starea stratului de zăpadă în data de 28.03.2013, ora 14.00 

 În ultimele 24 de ore vremea s-a racit fata de intervalul precedent. În cursul noptii cerul a 

fost mai mult noros si pe arii extinse a nins, ziua cerul a devenit variabil si doar izolat, dimineata in 

Bucegi a mai nins slab. Stratul de zapada crescut în majoritatea zonele monitorizate, cu 2 pâna la 8 

cm. Vântul a suflat slab si moderat cu intensificari izolate. S-a semnalat ceata, asociata si cu 

depunere de chiciura. La ora 14 stratul de zapada masura 246 cm la Bâlea-Lac, 145 cm la Vf. Omu, 

73 cm la Sinaia cota 1500, 29 cm la Predeal si 14 cm la Fundata. 

 

b. Stabilitatea și evoluția stratului de zăpadă 

 La altitudini de peste 1800 metri: RISC MARE (4) 

 Partea superioara a stratului este formata dintr-un segment consistent (în medie 40-60 cm) 

de zapada usoara sau cu rezistenta scazuta, care prezinta o coeziune slaba între cristale. Acesta este 

depus peste zapada veche relative compacta, este instabil si de asemenea poate actiona si ca o 

suprasarcina, ducând la declansarea spontana a avalanselor de dimensiuni medii si mari. 

 La altitudini de 1500-1800 metri: RISC ÎNSEMNAT (3) 

 Temperaturle pozitive si precipitatiile mixte, prognozate pentru intervalul urmator vor topi 

usor si umezi stratul instabil de la suprafata care masoara în medie 20-40 cm. La supraîncarcari si 

uneori spontan, pe pantele suficient de înclinate, sunt posibile dislocari ale stratului instabil de la 

suprafata, ducând la declansarea de avalanse medii. Sub 1400 m stratul are dimensiuni reduse , este 

compact si format din granule rotunde, înghetate si cruste de gheata, riscul declansarii avalanselor 

fiind redus. 

 

c. Evoluția vremii în intervalul 28.03.2013, ora 20.00 – 29.03.2013, ora 20.00 

 Vremea se va încalzi usor. Noatea cerul va fi variabil, apoi în cursul diminetii se va acoperii 

treptat si pe arii relativ extise, îndeosebi în Fagaras se vor semnala precipitatii mixte, ninsori la 

peste 2000 de metri. Vântul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari pe creste. Izolat se va 

semnala ceata. 

 Peste 1800 m: temperaturi minime: -12 la -8 grade, temperaturi maxime -4 la 1 grade. 

 Sub 1800 m: temperaturi minime: -8 la -4 grade, temperaturi maxime 1 la 5 grade. 

 Izoterma 0 grade: urca de la 800 -1000 de metri la ca 2000 de metri. 
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 Izoterma de -10 grade: urca de la 3000 de metri la 3600 de metri. 

 Vântul la altitudinea de 2500 metri: din sector sudic, cu viteze de 20-30 km/h în prima 

jumatate a intervalului, apoi se va intensifica usor atingand viteze medii de 40-50 km/h. 

 
NOTĂ:  

(2) – RISC MARE – stratul de zăpadă este puțin stabilizat pe majoritatea pantelor suficient de înclinate; 

declanșarea avalanșelor este probabilă chiar și printr-o slabă supraîncărcare, pe numeroase pante suficient 

de înclinate; în anumite situații sunt de așteptat numeroase declanșări spontane de avalanșe de dimensiuni 

medii și adesea, chiar mari. 

(3) – RISC ÎNSEMNAT - 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 

 Nu s-au înregistrat 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 27.03.2013 nu s-au constatat depăşiri ale 

pragurilor de alertă pentru NO2 (dioxid de azot), SO2 (dioxid de sulf), O3 (ozon) și ale valorii limită 

zilnice pentru PM10 (50µg/mc). 

 

2.  În domeniul solului şi vegetaţiei 

 Agenţia pentru Protecţia Mediului Argeș informează că în data de 28.03.2013 - ora 09.00, 

s-a produs o poluare a solului care afectat circa 16 mp teren agricol, cauzată de coroziunea unei 

conducte de injecție, aparținând OMV Petrom, în zona Samara Cocu, județul Argeș. În urma 

avariei, pe sol s-a scur o cantitate de aproximativ 80 litri apă de zăcămâmt. S-a oprit pomparea, s-a 

izolat zona afectată, se va remedia conducta și se va curața zona 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 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. 
 

 


