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I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 
1. Situaţia şi prognoza hidro pe râurile interioare şi Dunăre din 28.01.2015, ora 06.00 

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (I.N.H.G.A.) a emis în data 
de 27.01.2015, ora 10.00 o atenţionare hidrologică - cod galben, valabilă în intervalul 
27.01.2015 ora 10:30 – 28.01.2015 ora 14:00, vizând niveluri peste COTELE DE ATENŢIE 
datorită propagării pe unele râuri din bazinele hidrografice Bega Veche, Timiş, Bârzava, 
Moraviţa, unii afluenţi ai Argeşului (Neajlov, Glavacioc, Sabar), conform căreia: “pe râurile 
Bega Veche, Timiş sector aval s.h. Şag, Bârzava - pe sector aferent staţiei hidrometrice 
Partoş, Moraviţa - curs inferior (judeţul Timiş),  Neajlov - sector aval Moara din Groapă, 
Glavacioc şi Sabar - în secţiunea Poenari (judeţele Dâmboviţa şi Giurgiu).” 

Această atenţionare hidrologică a fost transmisă de către Centrul Operativ pentru 
Situaţii de Urgenţă al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor 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: 
DÂMBOVIŢA, GIURGIU şi TIMIŞ (3 prefecturi) – COD GALBEN. 
 
RÂURI 

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele: Rm. Sărat, 
Putna, Trotuş, Bistriţa, Moldova, Suceava, Prut şi cele din Dobrogea, unde au fost staţionare. 
 Pe râurile din bazinul Vedea şi bazinul inferior al Argeşului, debitele au fost  în creştere 
datorită precipitaţiilor lichide căzute în interval şi propagării. 
 Se situează peste COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Timiş-Grăniceri 
(600+30)-jud. TM, Bârzava-Partoş (50+69)-jud. TM,  Moraviţa-Moraviţa (250+30)-jud. TM, Vadu 
Lat (150+44)-jud. GR, Sabar-Poenari (180+17)-jud. GR şi Dâmbovița-Dragomirești (200+2)-jud. 
DB. 
 În interval s-a situat la COTA DE ATENTIE râul Neajlov la stația hidrometrica Moara din 
Groapă (100)-jud. DB. 
 Debitele se situează în general peste valorile medii multianuale lunare. 

Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, pod de gheaţă) prezente în bazinele 
hidrografice Siret, Prut, bazinele superioare ale Mureşului şi Oltului şi izolat în bazinele 
hidrografice Vişeu şi Târnava Mică s-au menţinut fără modificări importante.  
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Predomină gheaţa la maluri, podul de gheaţă fiind prezent în bazinul Prutului şi izolat, 
în bazinul superior al Mureşului. 

Se menţin aglomerările de gheţuri în amonte de acumularea Izvorul Muntelui, pe o 
lungime de 8.8 km (viaduct Poiana Largului până la 1 km aval pod Săvineşti). 
 Este în vigoare ATENŢIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 8 din 27.01.2015.  

Debitele vor fi în scădere, exceptând râurile din bazinele Siret, Prut şi cele din 
Dobrogea unde vor fi staţionare.  
 Se vor situa peste COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Timiş-Grăniceri 
(600)-jud. TM, Bârzava-Partoş (50+10)-jud. TM, Moraviţa-Moraviţa (250+5)-jud. TM, Neajlov-
Vadu Lat (150+20)-jud. GR şi Călugăreni (220)-jud. GR, Sabar-Poenari (180+10)-jud. GR. 
 Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, pod de gheaţă) existente pe râurile din centrul 
şi estul ţării se vor menţine fără modificări importante. 
 Se vor menţine aglomerările de gheţuri formate anterior pe râul Bistriţa, amonte de 
acumularea Izvoru Muntelui. 
 Se va menţine în vigoare ATENŢIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 8 din 27.01.2015. 
  
DUNĂRE 

Se situează în faza I de apărare următoarele sectoare de dig: Filipoiu, Lunguleţu, 
Călmăţui-Gropeni-Chiscani Municipiu şi Gemenele (din Insula Mare a Brăilei) -jud. Brăila; 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea  Baziaş) în intervalul 27.01 – 28.01.2015 a fost în 
creştere, având valoarea de 8.900 m3/s, peste media multianuală a lunii ianuarie (4.950 
m3/s). 

Aval de Porţile de Fier, debitele au fost în scădere la Gruia şi în creştere pe sectorul 
Calafat-Tulcea. 

Din ultimele informaţii primite în data de 27.01.2015, la ora 1800, nivelul Dunării la 
staţia hidrometrică Bechet (jud.DJ) se situa peste COTA DE ATENŢIE cu 8 cm. 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (9.000 m3/s). 
Aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia-Bechet şi în creştere 

pe sectorul Corabia-Tulcea. 
Nivelurile se vor situa peste COTELE DE ATENŢIE staţiile hidrometrice: Bechet (550+20)-

jud.DJ, Corabia (500+10)-jud.OT şi Tr. Măgurele (500+10)-TR și zimnicea (530+15)-TR . 
 
 

2. Situaţia meteorologică în intervalul 27.01.2015, ora 08.00 – 28.01.2015, ora 06.00 
 
ÎN ŢARĂ 
 Vremea a fost în continuare închisă şi temporar s-au semnalat precipitaţii în majoritatea 
regiunilor. Ziua, acestea au fost sub formă de ninsoare, local, la munte, mixte în vest şi nord-
vest şi predominant sub formă de ploaie, pe arii relativ extinse în sudul teritoriului şi cu totul 
izolat în centru. În cursul nopţii însă, în partea de sud, respectiv în cea de sud-est a ţării, s-
au semnalat precipitaţii predominant sub formă de ninsoare, ce au determinat depunerea unui 
strat nou de zăpadă, ce măsura la ora 02 până la 6 cm (în jud Dâmboviţa). Excepţie a 
făcut  zona Bărăganului şi a Dobrogei, unde ploile au continuat şi doar trecător a fost lapoviţă. 
Vântul a suflat slab şi moderat, cu intensificări izolate pe crestele înalte ale Carpaţilor 
Meridionali. Temperaturile maxime, mai ridicate decât în mod normal pentru această dată 
calendaristică, s-au situat între 0 grade la Şiria, Dumbrăviţa de Codru şi Câmpulung Muscel şi 6 
grade la Alba Iulia, Miercurea Ciuc, Focşani, Tecuci şi Pătârlagele, iar la ora 06 se înregistrau 
valori termice cuprinse între -5 grade la Miercurea Ciuc şi 4 grade la Mangalia şi Sulina. Pe arii 
restrânse, în zonele joase de relief, îndeosebi din centru şi est, în prima parte a intervalului şi 
din nou spre sfârşitul acestuia, a fost ceaţă. 
La ora 20 stratul de zăpadă măsura în platformele staţiilor meteorologice până la 167 cm în 
Masivul Făgăraş, şi cu totul izolat până la 4 cm în Maramureş şi 1 cm în Crişana şi Moldova. 
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 Observaţii: în intervalul de diagnoză au fost emise 2 atenţionări cod galben de 
fenomene meteorologice periculoase imediate privind vizibilitatea scăzuta - una de către SRPV 
Bacău, respectiv SRPV Timişoara şi 2 informări fără cod de fenomene meteorologice 
periculoase imediate privind ninsoarea –una de către SRPV Craiova şi una de către CNPM 
pentru Bucureşti. 
 
 LA BUCUREŞTI 
 Vremea a fost în continuare închisă şi trecător s-au semnalat precipitaţii slabe, ziua sub 
formă de burniţă şi ploaie, iar în a doua parte a nopţii mixte. Vântul a suflat slab până la 
moderat. Temperatura maximă, în creştere uşoară faţă de ziua anterioară a fost de 4 grade la 
Afumaţi şi Băneasa şi 5 grade la Filaret, iar la ora 06 se înregistra 1 grad la toate staţiile 
meteo.  
 
3. Prognoza meteorologică în intervalul 28.01.2015, ora 08.00 – 29.01.2015, ora 08.00 
ÎN ŢARĂ 
 Cerul va fi mai mult noros şi temporar se vor mai semnala precipitaţii slabe, mixte local în 
sud-estul ţării şi izolat în rest, unde vor fi condiţii de polei şi predominat sub formă de 
ninsoare, pe arii restrânse, cu precădere în zona montană. Vântul va sufla slab şi moderat, cu 
unele intensificări pe litoral. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -1 şi 6 grade, iar cele 
minime se vor situa între -7 şi 2 grade. Îndeosebi dimineaţa, în zonele joase de relief, pe arii 
restrânse, va fi ceaţă. 
 
LA BUCUREŞTI 
 Înnorările vor persista şi trecător se vor mai semnala precipitaţii slabe, mai ales sub formă 
de lapoviţă şi ninsoare în prima parte a zilei şi în cursul serii. Vântul va sufla slab până la 
moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 3 grade, iar cea minimă va fi de -
1...0 grade. 
  
  
4. Informare nivometeorologică valabilă pentru masivele Bucegi şi Făgăraş (versantul 
nordic) emisă pentru perioada 27.01.2015, ora 20.00 – 28.01.2015, ora 20.00 
 
a) Starea stratului de zăpadă în data de 27.01.2015, ora 14.00 

În ultimele 24 de ore vremea a fost închisă. Cerul a fost noros şi pe arii restrânse a nins 
slab. Vântul a suflat slab şi moderat, cu intensificări izolate în zona de creastă, unde trecător a 
spulberat zăpada. Local s-a semnalat ceaţă, asociată şi cu depuneri de chiciură. În zona 
monitorizată, stratul de zăpadă a scăzut în unele zone cu până la 4 cm, iar în altele s-a 
menţinut relativ constant. 

În zona înaltă din Făgăraş au fost observate mai multe curgeri superficiale de zăpadă de 
suprafaţă. 

La ora 14, stratul de zăpadă măsura: 168 cm la Bâlea-Lac, 62 cm la Vf. Omu, 40 cm la 
Sinaia, 33 cm la Predeal şi 18 cm la Fundata. 

 
b) Evoluţia vremii pentru intervalul 27.01.2015, ora 20.00 – 29.01.2015, ora 20.00 

 Intervalul 27.01.2015, ora 20.00 – 28.01.2015, ora 20.00 
 Vremea va fi apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va fi mai mult noros şi 
local, mai ales în cursul nopţii, va ninge slab. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări 
trecătoare pe creste. Local se va semnala ceaţă, asociată şi cu depuneri de chiciură.  
o Peste 1.800 m: temp. minime: -11 la -8 gr.C; temperaturi maxime: -9 la -4 gr.C;  
o Sub 1.800 m:temperaturi minime: -8 la -4 gr.C;  temperaturi maxime: -4 la -1 gr.C; 
o Izoterma 0 grade: în jur de 800 m; 
o Izoterma de -10 grade: în jur de  2.700 m; 
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o Vântul la altitudinea de 2.500 m: din sector predominat sud-vestic cu viteze de 30-50 
km/h. 
 

 Intervalul 28.01.2015, ora 20.00 – 29.01.2015, ora 20.00 
 Vremea va fi apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va fi temporar noros şi 
izolat va mai ninge slab. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări locale. Izolat se va 
semnala ceaţă.  
o Peste 1.800 m: temp. minime: -12 la -9 gr.C;  temperaturi maxime: -8 la -4 gr.C;  
o Sub 1.800 m:temperaturi minime: -9 la -5 gr.C;  temperaturi maxime: -4 la 1 gr.C.  
 
c) Stabilitatea şi evoluţia stratului de zăpadă 

 La peste 1600 m: RISC MODERAT (2) - atât în Masivul Făgăraş cât şi în Munţii Bucegi.  
  La suprafaţă se întâlneşte un strat subţire de zăpadă proaspătă, urmat de un strat 
format predominant din cristale fine, iar spre sol din cristale faţetate şi tip cupă, separate de 
cruste subţiri de gheaţă. Stratul este în cea mai mare parte mediu stabilizat; zăpada are masă 
volumică şi rezistenţă mare. Pe văi şi în zonele adăpostite sunt depozite mai însemnate de 
zăpadă. Mai ales la supraîncărcări, cu turişti sau schiori, se pot declanşa avalanşe, dintre care 
unele pot fi de dimensiuni mai mari şi să ajungă până în fundul văilor. 
 

 Sub 1600 m: RISC REDUS (1) Stratul este de dimensiuni relativ reduse. Pe văi şi în zonele 
adăpostite sunt depozite mai însemnate de zăpadă. 
 
Legenda: 

 RISC REDUS (1) - Stratul de zăpadă este în general stabilizat pe majoritatea pantelor. 
Declanşarea avalanşelor este posibilă doar izolat pe pantele foarte înclinate şi în cazul unei 
supraîncărcări mari. Spontan se pot produce doar curgeri sau avalanşe de mici dimensiuni. 

 RISC MODERAT (2) - Pe anumite pante suficient de înclinate, stratul de zăpadă este mediu 
stabilizat; în rest este stabil. Declanşările de avalanşe sunt posibile mai ales la supraîncărcări 
mari şi pe unele pante suficient de înclinate ce sunt descrise în buletin. Nu sunt aşteptate 
declanşările spontane de avalanşe de mare amploare. 
 
 
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 data de 26.01.2015, în cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare, 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 (50 µg/mc) pentru 
PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul <10 microni). 

 
2.  În domeniul solului şi vegetaţiei 

Nu s-au înregistrat evenimente deosebite. 
 

3.  În domeniul supravegherii radioactivităţii mediului 
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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. 
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