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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ  
ŞI A CALITAŢII MEDIULUI 

în intervalul 25.01.2015, ora 08.00 – 26.01.2015, ora 08.00 

 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia şi prognoza hidrologică pe râurile interioare şi Dunăre din 26.01.2015, ora 06.00 

RÂURI: Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (I.N.H.G.A.) a emis în data 
de 25.01.2015, la ora 10.30, avertizarea hidrologică nr. 6, vizând producerea de creşteri 
de debite şi niveluri cu posibile depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE, valabilă în intervalul 
25.01.2015, ora 11:00 – 26.01.2015, ora 16.00, astfel: 
 COD GALBEN - în intervalul 25.01.2015 ora 11:00 – 26.01.2015 ora 16:00, ca urmare a 
propagării viiturilor formate anterior, pe râurile Bega Veche, Moraviţa – curs superior (judeţele 
Caraş-Severin şi Timiş), Nera pe sector aval Sasca Montană (judeţul Caraş-Severin), Desnăţui 
(judeţele Mehedinţi şi Dolj), Jiu pe sector aval Filiaşi (judeţele Gorj şi Dolj); 
 - în intervalul 25.01.2015 ora 18:00 – 26.01.2015 ora 16:00 pe râurile din bazinele 
hidrografice: unii afluenţi ai Oltului din judeţele Vâlcea, Dolj, Gorj şi Olt, Călmăţui, Vedea – 
bazin superior şi afluenţi săi din judeţele Olt, Argeş şi Teleorman, Neajlov şi Sabar (judeţele 
Argeş, Dâmboviţa, Ilfov şi Giurgiu). 
 Aceste fenomene se pot produce cu probabilitate mai mare pe râurile din bazinele 
hidrografice: Călmăţui, Vedea şi afluenţii Oltului din judeţul Olt. 
 
 COD PORTOCALIU - în intervalul 25.01.2015, ora 11:00 – 26.01.2015, ora 16:00 pe râurile 
Moraviţa – curs inferior şi Bârzava pe sector aval s.h. Gătaia (SECTOARE ÎNDIGUITE, judeţul 
Timiş); 
 - în intervalul 25.01.2015 ora 11:00 – 25.01.2015 ora 24:00 pe râul Jiu – pe sectorul 
aval confluenţă Motru – amonte Podari (SECTOR ÎNDIGUIT aval Răcari, judeţul Dolj). 
 Se ridică începând cu 25.01.2015, ora 11:00 avertizarea hidrologică de pe celelalte 
bazine hidrografice avertizate anterior. 
 
Această avertizare 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 Situaţii al Guvernului, 
Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor, 
Ministerul Sănătăţii, Ministerul Economiei, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, Serviciul de Protecţie şi Pază, 
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, S.C. Hidroelectrica S.A., Agenţia Naţională de 
Îmbunătăţiri Funciare, precum și către Comitetele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă vizate:  
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-ARGEŞ, CARAŞ-SEVERIN, DÂMBOVIŢA, DOLJ, GIURGIU, GORJ, ILFOV, MEHEDINŢI, OLT, 
TELEORMAN, TIMIŞ şi VÂLCEA (12 prefecturi) – COD GALBEN; 
-DOLJ şi TIMIŞ (2 prefecturi)-COD PORTOCALIU. 
 
Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval, cedării apei din stratul 
de zăpadă şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Argeş, Ialomiţa, Buzău, 
Putna, Râmnicu Sărat, Trotuş, Bârlad, bazinul inferior al Oltului, râurile din Dobrogea şi numai 
datorită propagării pe cursurile mijlocii şi inferioare ale Crişului Alb, Crişului Negru, cursurile 
inferioare ale râurilor: Someş, Mureş, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna şi Jiu. 
 Pe râurile din bazinele Suceava, Moldova, Bistriţa, Prut, pe Siret şi bazinul superior şi 
mijlociu al Oltului debitele au fost staţionare, iar pe celelalte râuri în scădere. 
  
Se situează peste: 
-COTA DE INUNDAŢIE râul Bârzava la staţia hidrometrică Partoş (200+75)-jud. TM; 
-COTELE DE ATENŢIE râurile la următoarele staţii hidrometrice: Bega Veche-Pişchia (100+28)-
jud. TM, Moraviţa-Moraviţa (250+96)-jud. TM, Jiu-Răcari (330+52)-jud. DJ şi Podari (300+37)-
jud. DJ şi Orlea-Celei (180+3)-jud. GJ. 
Debitele se situează în general peste valorile medii multianuale lunare. 
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, pod de gheaţă) prezente în bazinele hidrografice 
Mureş, Olt, Argeş superior, Siret, Prut au fost în uşoară diminuare şi restrângere. Predomină 
gheaţa la maluri, podul de gheaţă fiind prezent în bazinele hidrografice Târnava Mică şi Prut şi 
izolat în bazinele superioare ale Mureşului, Oltului, Siretului şi Bistriţei. 
Se menţin aglomerările de gheţuri în amonte de acumularea Izvoru Muntelui, pe o lungime de 
9.8 km (viaduct Poiana Largului până la 1 km aval pod Săvineşti). 
 
Debitele vor fi în scădere, exceptând cursurile inferioare ale râurilor: Timiş, Olt, Vedea, 
Teleorman, Argeş, Neajlov, Dâmboviţa, Prahova, Ialomiţa şi Buzău unde vor fi în creştere 
datorită propagării. Pe râurile din bazinele hidrografice: Suceava, Moldova, Bistriţa, Prut, 
bazinul superior şi mijlociu al Oltului şi pe Siret debitele vor fi în general staţionare. 
 Se vor situa peste COTELE DE ATENŢIE cu valori cuprinse între 20-90 cm râurile Bega 
Veche şi cursurile inferiore ale Bârzavei şi Moraviţei. 
 Sunt posibile creşteri artificiale de niveluri pe unele sectoare de râu din centrul şi estul 
ţării datorită evoluţiei formaţiunilor de gheaţă, mai ales datorită aglomerărilor de gheţuri şi 
sloiurilor care se pot forma ca urmare a dislocării şi ruperii podurilor de gheaţă existente. 
 Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, pod de gheaţă) vor fi în uşoară extindere şi 
intensificare.  
 Se vor menţine aglomerările de gheţuri formate anterior pe râul Bistriţa amonte de 
acumularea Izvoru Muntelui. 
 
DUNĂRE: Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 25–26.01.2015 a fost 
staţionar, având valoarea de 8600 m3/s, peste media multianuală a lunii ianuarie (4950 
m3/s). 
 Pe tot sectorul din aval de Porţile de Fier debitele au fost în creştere. 
 
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (8700 m3/s). 
În aval de Porţile de Fier debitele vor în scădere la Gruia şi în creştere pe sectorul Calafat –
Tulcea. 
 
Se situează în faza I de apărare sectorul de dig Filipoiu din Insula Mare a Brăilei – jud. 
Brăila. 
 
2. Situaţia meteorologică în intervalul 25.01.2015, ora 08.00 – 26.01.2015, ora 06.00 
Adminstratia Nationala de Meteorologie (A.N.M.) a emis in data de 25.01.2015, la ora 11.00, 
informarea meteorologică nr.6, valabilă în intervalul 25.01.2015, ora 18.00 – 26.01.2015, 
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ora 16.00, vizând precipitaţii moderate cantitativ si ninsori, conform căreia ,,în intervalul 
menţionat se vor semnala precipitaţii în majoritatea regiunilor. Acestea vor fi sub formă de 
ninsoare în zonele de deal şi munte, precum şi în Moldova şi în Transilvania şi mixte în 
restul teritoriului. În Carpaţii Meridionali şi de Curbură se va depune strat consistent de 
zăpadă, iar în Oltenia şi în Muntenia se vor cumula izolat 15...20 l/mp. Vor fi condiţii de 
polei. Vântul va avea intensificări temporare în sud-estul ţării, cu viteze ce vor atinge la 
rafală 40...50 km/h.” 
Această informare meteorologică 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 toate Comitetele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă (42 de 
prefecturi). 

În ţară, vremea a continuat să se răcească, a fost închisă şi au căzut precipitaţii în toate 
regiunile. Acestea au fost sub formă de ploaie în Dobrogea şi în Maramureş, ploaie şi lapoviţă în 
Crişana, mixte în Banat, Muntenia, Oltenia şi Transilvania, iar în Moldova la început burniţă şi 
lapoviţă ce s-au transformat treptat în ninsoare. La munte a nins. Vântul a suflat slab şi 
moderat, cu unele intensificări în Muntenia. S-a semnalat ceaţă în Dobrogea şi doar izolat în 
celelalte regiuni, iar în prima parte a intervalului, în Moldova au fost consemnate depuneri de 
polei pe spaţii restrânse. La ora 20 era strat de zăpadă la munte, unde măsura până la 168 cm 
la staţia meteo Bâlea Lac şi sub 6 cm izolat în sud, centru şi est. Temperaturile maxime au fost 
cuprinse între 0 grade la Rădăuţi, Cotnari, Darabani, Suceava şi Târgu Neamţ şi 10 grade la Sf. 
Gheorghe-Deltă, iar la ora 06 se înregistrau -2 grade la Şiria şi 3 grade la Constanţa, Drobeta-
Turnu Severin, Dumbrăveni, Gura Portiţei, Halânga, Jurilovca, Mangalia şi Târgu Mureş. 

Observaţie: în intervalul de diagnoză au fost în vigoare 4 atenţionări cod galben de fenomene 
meteorologice periculoase imediate, 3 emise de către SRPV Constanţa pentru ceaţă şi 
vizibilitate redusă şi una de către SRPV Bacău pentru polei.  

La Bucureşti, vremea s-a menţinut închisă şi a continuat să se răcească uşor. În a doua parte a 
zilei şi pe parcursul nopţii s-au semnalat precipitaţii sub formă de ploaie şi trecător lapoviţă. 
Vântul a suflat în general moderat. Temperatura maximă a fost de 3 grade la toate staţiile 
meteo, iar la ora 06 se înregistrau 2 grade. 

3. Prognoza meteorologică în intervalul 28.01.2015, ora 08.00 – 27.01.2015, ora 08.00 
În ţară, vremea se va menţine în general închisă şi se vor semnala precipitaţii local în sud-est şi 
doar pe spaţii restrânse, slabe cantitativ, în rest. Acestea vor fi mai ales sub formă de ninsoare 
în Moldova, predominant ploi în Dobrogea şi mixte în celelalte regiuni. La munte va ninge. 
Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări în sud-estul teritoriului. Regimul termic 
va fi apropiat de normalul acestei perioade, astfel încât temperaturile maxime vor fi cuprinse 
între -1 şi 6 grade, iar cele minime între -4 şi 2 grade. Izolat vor fi condiţii de ceaţă. 

La Bucureşti, vremea se va menţine închisă, iar trecător, mai ales în timpul zilei, vor fi 
precipitaţii slabe, mixte. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 3...4 
grade, iar cea minimă de -2...0 grade. 

4. Buletin nivometeorologic valabil pentru masivele Bucegi şi Făgăraş (versantul nordic) 
emis pentru perioada 25.01.2015, ora 20.00–26.01.2015, ora 20.00 
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Starea stratului de zăpadă în data de 25.01.2015, ora 14: 
În ultimele 24 de ore vremea a fost închisă. Cerul a fost noros şi pe arii extinse s-au semnalat 
precipitaţii predominant sub formă de ninsoare (au fost mixte la altitudini mai scăzute), în 
general slabe. Vântul a suflat în general moderat, cu intensificări în zonele înalte, unde a 
spulberat zăpada. Stratul de zăpadă a crescut cu până la 5 cm.  
La ora 14, stratul de zăpadă măsura: 167 cm la Bâlea-Lac, 60 cm la Vf. Omu, 40 cm la Sinaia, 
29 cm la Predeal şi 14 cm la Fundata.  
 
Intervalul 25.01.2015 ora 20 – 26.01.2015 ora 20.00: 
Evoluţia vremii:  
Vremea va fi închisă. Cerul va fi noros şi pe arii extinse va ninge. Cantităţile de apă pot depăşi 
10-15 l/mp, mai ales în zonele înalte, iar stratul de zăpadă va creşte cu 10-15 cm. Vântul va 
sufla slab şi moderat, cu intensificări pe creste ce vor depăşi 50-60 km/h, viscolind zăpada. Se 
va semnala ceaţă, asociată şi cu depunere de chiciură.  
Peste 1800 m: temperaturi minime: -10...-5 gr.C;  temperaturi maxime: -7...-4 gr.C; 
Sub 1800 m:temperaturi minime: -5...-2 gr.C; temperaturi maxime: -4...-1 gr.C; 
Izoterma de 0 grade: în  coborâre, de la 1000 la 700 m; 
Izoterma de -10 grade: în coborâre, de la 3100 la 2900; 
Vântul la altitudinea de 2500 m: din sector sud-estic la începutul intervalului, apoi vestic, cu 
viteze de 50-60 km/h 
 
Stabilitatea şi evoluţia stratului de zăpadă:  
La peste 1600 m: RISC MODERAT (2) atât în Masivul Făgăraş cât şi în Munţii Bucegi.  
Stratul de zăpadă vechi este în cea mai mare parte mediu stabilizat; zăpada are masă volumică 
şi rezistenţă mare, fiind formată predominant din cristale fine în partea superioară, iar spre sol 
din cristale faţetate şi de tip cupă, separate de cruste subţiri de gheaţă. Pe văi şi în zonele 
adăpostite sunt depozite mai însemnate de zăpadă. Se pot declanşa avalanşe mai ales datorită 
supraîncărcării, atât cu zăpada care se va depune, cât şi datorită turiştilor sau schiorilor; unele 
pot fi de dimensiuni mai mari pot ajunge până în fundul văilor.  
 
Sub 1600 m: RISC REDUS (1) Stratul este de dimensiuni relativ reduse, iar zăpada este 
umezită; la suprafaţă aceasta poate îngheţa, formând cruste, peste care se va depune noul 
strat. Pe văi şi în zonele adăpostite sunt depozite mai însemnate de zăpadă. 
 
Evoluţia vremii în intervalul: 26.01.2015, ora 20.00 – 27.01.2015, ora 20.00: 
Vremea se va menţine închisă. Cerul va fi noros şi pe arii extinse va ninge slab. Vântul va sufla 
slab şi moderat, cu intensificări trecătoare pe creste. Se va semnala ceaţă, asociată şi cu 
depuneri de chiciură.  
Peste 1800 m: temperaturi minime: -11...-8 gr.C;  temperaturi maxime: -8...-4 gr.C; 
Sub 1800 m: temperaturi minime: -8...4 gr.C;  temperaturi maxime: -4...-1 gr.C.  
 
II. CALITATEA APELOR 
 Pe râurile interioare 
A.B.A. Buzău-Ialomiţa şi G.N.M.-C.J. Buzău revin cu informaţii despre posibila poluare 
accidentală din data de 24.01.2015 a pârâului Negreasa (afluent de stânga al râului Călmăţui) 
în zona podului rutier din zona localităţii Maxenu, com. Ţinteşti, jud. Buzău. În urma deplasării 
la faţa locului din data de 25.01.2015 a reprezentanţilor Administraţiei Bazinale de Apa Buzău–
Ialomiţa, Sistemului de Gospodărire a Apelor Buzău, Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul 
Judeţean Buzău, a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Buzău şi a primarului comunei 
Ţintesti, s-au constatat următoarele:  
- în zona satului Maxenu, comuna Ţinteşti, judeţ Buzău, apa pârâului Negreasca are culoare 
verde-albăstrui cu miros fetid, în aval şi în amonte de podul rutier. În zona evacuării S.C. 
Greentech S.A. Buzău s-a constatat că în canalul de desecare al ANIF S.A. Buzău există spumă 
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abundentă şi nămol în putrefacţie, miros fetid. Canalul de desecare al ANIF S.A. Buzău este 
colmatat în aceasta zonă;  
- la cca 200 m de evacuarea staţiei de epurare a S.C. Greentech S.A. Buzău, într-un fost iaz de 
decantare s-a depistat un depozit de deşeuri în amestec (PET, deşeuri provenite din materiale 
de construcţii, vegetale, etc);  
- de asemenea, există deseuri în amestec (PET, polietilenă) pe taluzul stâng al canalului de 
desecare, la cca 200 m de evacuarea staţiei de epurare. În această zonă, lăţimea canalului de 
desecare este mult mai mare decât cea din amonte şi din aval. Canalul de desecare al ANIF S.A. 
Buzău este colmatat şi în această zonă.      
- au fost prelevate 3 probe de apă, 3 probe de apă dublă şi 3 probe de apă martor sigilate 
conform rapoartelor de apă prelevate si procedurii de lucru, si anume: din zona evacuării 
staţiei de epurare a S.C. Greentech S.A. Buzău în canalul de desecare, de la cca 200 m de 
evacuarea staţiei de epurare a S.C. Greentech S.A. Buzău şi din zona pârâului Negreasca (pod 
rutier), ce vor fi analizate in laboratorul Administraţiei Bazinale de Apă Buzău-Ialomiţa şi de 
către S.C. Greentech S.A. Buzău într-un laborator acreditat.  
 
Faţă de cele constatate cu ocazia verificării din data de 25.01.2015, s-au impus 
următoarele măsuri:  
1. Se vor salubriza zonele cu deşeuri în amestec identificate (zona fostului iaz de decantare şi 
taluzul stâng al canalului de desecare, situate la cca 200 m de evacuarea staţiei de epurare a 
S.C. Greentech S.A. Buzău), termen: 29.01.2015, răspunde: conducerea S.C. Greentech S.A. 
Buzău;    
2. Decolmatarea canalului de desecare în baza unei documentaţii întocmite de specialişti în 
domeniile gospodăririi apelor şi geotehnic, în care să se specifice condiţiile tehnice ale 
decolmatării, astfel încât să nu existe pericolul măririi antrenării nămolului faţă de momentul 
actual, termen: 15.02.2015, răspunde: conducerea S.C. Greentech S.A. Buzău (în timpul 
decolmatării, responsabilitatea eventualelor degradări ale apei din aval revine S.C. Greentech 
S.A. Buzău)     
3. Se vor înştiinţa în scris Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa şi Garda Naţională de 
Mediu – Comisariatul Judeţean Buzău cu privire la realizarea măsurilor stabilite, termen: 5 zile 
de la realizarea măsurii.     
În data 03.02.2015, reprezentantul legal al S.C. Greentech S.A. Buzău se va prezenta la sediul 
Administraţiei Bazinale de Apă Buzău-Ialomiţa şi în funcţie de deficienţele constatate şi de 
rezultatele analizelor probelor de apă recoltate, Administraţia Bazinală de Apă Buzău-
Ialomiţa va stabili măsuri şi va aplica , după caz, sancţiuni conform prevederilor legale în 
vigoare.   
 
 Pe fluviul Dunărea şi pe Marea Neagră nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

 CALITATEA MEDIULUI 
1. În domeniul aerului 
Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 
 

2.  În domeniul solului şi vegetaţiei 
 Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 
 
 
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. 
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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. 
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