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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ  
ŞI A CALITAŢII MEDIULUI 

în intervalul 29.01.2015, ora 08.00 – 30.01.2015, ora 08.00 
 

 
 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 
1. Situaţia şi prognoza hidrologică pe râurile interioare şi Dunăre din 30.01.2015, ora 06.00 
RÂURI: Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: 
Râmnicu Sărat, Putna, Trotuş, Bistrița, Moldova, Suceava, Prut (exceptând cursul superior al 
Prutului) şi cele din Dobrogea, unde au fost staționare. 
 Se situează peste COTELE DE ATENŢIE râurile la următoarele stații hidrometrice: 
Bârzava-Partoş (50+12)-jud. TM, Neajlov-Călugăreni (220+9)-jud .GR, Glavacioc-Crovu (200+10)-
jud. GR   şi Sabar-Poenari (180+22)-jud. GR. 
 Debitele se situează în general peste valorile medii multianuale lunare. 
 Formațiunile de gheață (gheață la maluri, pod de gheață) au fost în uşoară diminuare şi 
restrângere.  
 Se mențin aglomerările de ghețuri formate anterior pe râul Bistrița amonte de acumularea 
Izvorul Muntelui. 
 

Debitele vor fi în creştere datorită precipitațiilor lichide prevăzute şi propagării pe 
râurile din Maramureş, din bazinele superioare şi mijlocii ale râurilor din Crişana, Banat, din 
bazinul superior şi mijlociu al Jiului şi pe unii afluenți ai Oltului inferior. Sunt posibile creşteri 
mai însemnate pe unele râuri mici din Maramureş, Banat şi Oltenia datorită precipitațiilor 
însemnate cantitativ prognozate. 
 Pe celelalte râuri debitele vor fi în scădere, exceptându-le cele din Moldova şi Dobrogea, 
unde vor fi staționare.  
 Formațiunile de gheață (gheață la maluri, pod de gheață) vor fi în diminuare şi 
restrângere.  
 Se vor menține aglomerările de ghețuri formate anterior pe râul Bistrița, amonte de 
acumularea Izvoru Muntelui. 
 

DUNĂRE: Debitul la intrarea în ţară (secțiunea Baziaş) în intervalul 29–30.01.2015 a fost 
staţionar, având valoarea de9000 m3/s, peste media multianuală a lunii ianuarie (4950 m3/s). 
 În aval de Porțile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Turnu Măgurele şi 
în creştere pe sectorul Zimnicea – Tulcea. 
 Nivelul se situează peste COTA DE ATENŢIE la staţia hidrometrică: Zimnicea (530+5)-
jud. TR. 
 
Debitul la intrarea în ţară (secțiunea Baziaş) va fi în scădere (8800 m3/s). 
 În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Giurgiu şi în 
creştere pe sectorul Oltenița – Tulcea. 
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Se situează în faza I de apărare următoarele sectoare de dig:  
-Bujoru-Pietroşani, Zimnicea-Năsturelu – jud. Teleorman; 
-Unirea-Jegălia-Gâldău – jud. Călăraşi; 
-Filipoiu, Lungulețu, Gemenele, Bălaia, Maicanu, Bandoiu din Insula Mare a Brăilei, 

Călmățui-Gropeni-Chiscani comp. 1 şi 2, Municipiu, Brăila-Dunare-Siret, Vărsătura, Noianu-
Chiscani – jud. Brăila.    
 
2. Situaţia meteorologică în intervalul 29.01.2015, ora 08.00 – 30.01.2015, ora 06.00 
În ţară, valorile termice au fost uşor mai ridicate decât în mod normal pentru sfârşitul lunii 
ianuarie în majoritatea regiunilor. Cerul a prezentat înnorări şi trecător la începutul zilei, pe 
arii restrânse s-au semnalat precipitații slabe, mixte în nordul Olteniei şi în nord-vestul 
Munteniei. În estul Carpaților Meridionali şi în Carpații Orientali izolat a nins. Vântul a suflat 
slab şi moderat, cu unele intensificări pe crestele montane, în Banat, Moldova, în sudul 
Transilvaniei şi în Delta Dunării. Temperaturile maxime au fost cuprinse între -1 grad la Joseni 
şi 9 grade la Giurgiu şi Călăraşi. La ora 20 mai era strat de zăpadă la munte, unde măsura, pe 
platformele stațiilor meteorologice, până la 164 cm în Masivul Făgăraş şi izolat în Maramureş şi 
în estul Transilvaniei, sub 5 cm. Mai ales dimineața a fost ceață, local în estul şi sud-estul 
teritoriului şi izolat în rest. La ora 06, valorile termice se încadrau între -9 grade la Joseni şi 
Miercurea Ciuc şi 7 grade la Oravița. 
Observaţie: în intervalul de diagonză au fost în vigoare 4 atenţionări cod galben de fenomene 
meteorologice periculoase imediate, după cum urmează: 3 atenţionări vizând vizibilitatea 
scăzută în condiţii de ceaţă, 2 emise de către SRPV Bacău, una de către SRPV Craiova şi o 
atenţionare cu privire la intensificări ale vântului emisă de către SRPV Sibiu.  
La Bucureşti, cerul a fost temporar noros, iar vântul a suflat slab până la moderat. 
Temperatura maximă a fost de 5 grade la Afumați şi Băneasa şi 6 grade la Filaret, iar la ora 06 
se înregistrau -3 grade la stația meteo Băneasa şi -1 grad la Afumați şi Filaret. 
 
3. Prognoza meteorologică în intervalul 30.01.2015, ora 08.00 – 31.01.2015, ora 08.00 
În ţară, vremea se va încălzi, devenind mai caldă decât în mod normal pentru această dată. 
Cerul va prezenta înnorări şi mai ales spre seară şi noaptea, precipitațiile vor cuprinde cea mai 
mare parte a teritoriului. În regiunile vestice şi nord-vestice, cantităţile de apă vor fi în jur 
de 15 l/mp şi izolat, în Carpaţii Occidentali, Carpaţii Meridionali şi în Subcarpaţii Getici 
peste 35 l/mp. Vor fi ploi, iar în zonele de munte, la început vor fi precipitaţii mixte, apoi, 
în a doua parte a nopţii, vor predomina ninsorile şi se va depune strat nou de zăpadă. 
Precipitații sub formă de lapoviță şi ninsoare se vor semnala spre sfârşitul intervalului, local şi 
în nord-vestul, centrul teritoriului şi posibil în zonele de deal din rest. Vântul se va intensifica 
treptat în toate regiunile, cu viteze mai mari în Banat, Crişana, sudul Transilvaniei şi în 
Dobrogea, unde la rafală se vor depăşi 65...70 km/h, în timp ce pe crestele montane va 
sufla tare cu peste 80 de km/h, temporar viscolind zăpada. Temperaturile maxime vor fi 
cuprinse între 3...4 grade în estul Transilvaniei şi nordul Moldovei şi 13 grade în sudul Dobrogei, 
iar cele minime se vor încadra între -2 şi 8 grade. Dimineața, pe arii restrânse, mai ales în sud 
şi în est va fi ceață.  
 
La Bucureşti, vremea se va încălzi şi va fi caldă pentru această dată. Ziua, cerul va fi temporar 
noros, iar dimineața vor fi condiții de ceață. În cursul nopții nebulozitatea se va accentua 
treptat, va începe să plouă, iar vântul se va intensifica. Temperatura maximă se va situa în 
jurul valorii de 9 grade, iar cea minimă va fi de 5...6 grade. 
 
4. Buletin nivometeorologic valabil pentru masivele Bucegi şi Făgăraş (versantul nordic) 
emis pentru perioada 29.01.2015, ora 20.00–30.01.2015, ora 20.00 
Starea stratului de zăpadă în data de 29.01.2015, ora 14: 
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În ultimele 24 de ore vremea a fost în general închisă. Cerul a fost mai mult noros şi pe arii 
extinse a nins slab. Vântul a suflat slab şi moderat, cu intensificări în zonele înalte de peste 70 
km/h, spulberând zăpada. Local s-a semnalat ceață, asociată şi cu depuneri de chiciură.  
La ora 14 stratul de zăpadă măsura: 169 cm la Bâlea-Lac, 60 cm la Vf. Omu, 44 cm la Sinaia, 33 
cm la Predeal şi 20 cm la Fundata.  

 
Intervalul 29.01.2015, ora 20 – 30.01.2015, ora 20: 
Evoluţia vremii:  
Cerul va fi mai mult noros şi va ninge slab. Vântul va sufla moderat, cu intensificări de peste 80 
km/h în zonele înalte, unde va viscoli sau spulbera zăpada. Local se va semnala ceață, asociată 
şi cu depuneri de chiciură.  
Peste 1800 m: temperaturi minime: -12...-7 gr.C; temperaturi maxime: -6...-1 gr.C; 
Sub 1800 m:temperaturi minime: -7...-2 gr.C; temperaturi maxime: -1...4 gr.C; 
Izoterma de 0 grade: în urcare de la 900 la 2000 m; 
Izoterma de -10 grade: în urcare de la 2900 la 3400 m; 
Vântul la altitudinea de 2500 m: din sector predominat sud-vestic, cu viteze de 80-90 km/h 
 
Stabilitatea şi evoluţia stratului de zăpadă:  
La peste 1800 m: RISC MODERAT (2) atât în Masivul Făgăraş cât şi în Munții Bucegi.  
Caracteristicile stratului de zăpadă nu vor suferi modificări importante în următorul interval. 
La suprafață sunt formate plăci subțiri de vânt, neportante, iar zăpada proaspăt căzută a fost 
depusă pe văi. În profunzime zăpada este în cea mai mare parte stabilizată. Pe unele pante 
înclinate, mai ales la supraîncărcări, se pot declanşa avalanşe de suprafață, în general de 
dimensiuni mici.  

 
Sub 1800 m: RISC REDUS (1) Datorită stratului redus de zăpadă, nu sunt aşteptate avalanşe 
decât izolat, pe pantele cele mai înclinate.  
 
Evoluţia vremii în intervalul 30.01.2015, ora 20 – 31.01.2015, ora 20: 
Vremea va fi în general închisă. Cerul va fi mai mult noros şi pe arii extinse va ninge; 
cantitățile de apă vor fi mai însemnate. Vântul va sufla tare, viscolind zăpada.  
Peste 1800 m: temperaturi minime: -8...-4 gr.C; temperaturi maxime: -7...-3 gr.C; 
Sub 1800 m:temperaturi minime: -4...0 gr.C; temperaturi maxime: -3...3 gr.C. 
 
 
II. CALITATEA APELOR  
 Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 
 
 CALITATEA MEDIULUI 
1. În domeniul aerului 

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează că din rezultatele analizelor 
efectuate în data de 28.01.2015 în cadrul Rețelei Naționale 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 mai mic de10 microni).  
 
2.  În domeniul solului şi vegetaţiei 
 A.P.M. Dâmboviţa şi G.N.M.-C.J. Dâmboviţa informează despre producerea în data de 
28.01.2015, ora 23.40, a unei poluări cu 150 l de țiței şi apă sărată a 150 mp de teren industrial 
în zona platoului Țuicani din cauza coroziunii conductei Ochiuri-Moreni aparținând Conpet S.A. 
Măsuri: s-a reparat conducta prin sudarea unui petic, s-a aplicat material absorbant 
biodegradabil pe suprafața afectată, se vidanjează fluidul scurs.  .  
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3.  În domeniul supravegherii radioactivităţii mediului 
Menționăm că pentru factorii de mediu urmăriți nu s-au înregistrat depăşiri ale limitelor 

de avertizare/alarmare în intervalul de timp menționat şi nu s-au semnalat evenimente 
deosebite. Parametrii constatați la stațiile de pe teritoriul României s-au situat în limitele 
normale de variație ale fondului natural. 
 
 
4.  În municipiul Bucureşti 

În ultimele 24 de ore sistemul de monitorizare a calității aerului în Municipiul Bucureşti 
nu a semnalat depăşiri ale pragurilor de informare şi alertă. 
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