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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ  
ŞI A CALITAŢII MEDIULUI 

în intervalul 01.02.2015, ora 08.00 – 02.02.2015, ora 08.00 

 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia şi prognoza hidrologică pe râurile interioare şi Dunăre din 02.02.2015, ora 

06.00 

RÂURI: Este în vigoare până în data de 02.02.2015, ora 10:00, atenţionarea hidrologică 
cod galben emisă de I.N.H.G.A. în data de 31.01.2015, vizând producerea de scurgeri 
importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte 
de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri cu posibile depăşiri ale COTELOR DE 
ATENŢIE pe unele râuri din bazinele hidrografice Neajlov, Sabar, Călmăţui şi pe râurile 
mici din Dobrogea (îndeosebi Valea Mare, Urluia, Albeşti, Biruinţa, Casimcea, Topolog, 
Slava, Hamangia, Corbu, Valea Neagră) aferente judeţelor ARGEŞ, BRĂILA, BUZĂU, 
CONSTANŢA, DÂMBOVIŢA, GIURGIU, ILFOV şi TULCEA  
 
Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval, cedării apei din 
stratul de zăpadă şi propagării pe râurile din bazinele: Vedea, Argeş, Ialomiţa şi pe cele din 
Dobrogea şi numai prin propagare pe cursurile inferioare ale Crişului Negru şi Jiului. 
Pe râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Olt, Suceava şi pe cursurile superioare şi 
mijlocii ale Crişului Negru şi Jiului debitele au fost în scădere, iar pe celelalte râuri au fost 
relativ staţionare. 
 
Se situează peste: 
- COTELE DE ATENŢIE râurile la următoarele staţii hidrometrice: Glavacioc-Crovu (200+1)-
jud. GR, Sabar-Poenari (180+6)-jud. GR, Dâmbovita-Dragomireşti (200+2)-jud. IF. 
În interval s-a situat peste COTA DE ATENŢIE râul Casimcea la staţia hidrometrică Cheia 
(150+20)-jud. CT 
Debitele se situează în general peste valorile medii multianuale lunare, exceptând râurile 
din bazinele hidrografice Someş, Barcău, Crişul Negru, Târnave, Olt superior unde se 
situează sub normalele lunare, cu valori cuprinse între 70-90% şi Crasna unde se situează la 
valori sub 30%. 
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheaţă) prezente doar în bazinele 
hidrografice Siret, Prut şi izolat în bazinele superioare ale Mureşului şi Oltului s-au menţinut 
fără modificări importante. Predomină gheaţa la maluri, podul de gheaţă fiind prezent izolat 
în bazinele superioare ale Mureşului şi Bistriţei. 
Se menţin aglomerările de gheţuri formate anterior pe râul Bistriţa, amonte de acumularea 
Izvoru Muntelui. 
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Debitele vor fi în creştere datorită propagării pe cursurile mijocii şi inferioare ale Vedei, 
Argeşului şi Ialomiţei, în scădere în bazinele lor superioare, pe cursul inferior al Mureşului şi 
pe cele din Dobrogea şi relativ staţionare pe celelelalte râuri. 
Se mai pot situa în jurul COTELOR DE ATENŢIE unele râuri din bazinele inferioare ale 
râurilor Neajlov, Sabar şi Călmăţui datorită propagării viiturilor formate anterior.  
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, pod de gheaţă) prezente în bazinele hidrografice 
Siret, Prut şi izolat în bazinele superioare ale Mureşului şi Oltului se vor menţine fără 
modificări importante.  
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 01–02.02.2015 a fost în 
scădere, având valoarea de 8200 m3/s, peste media multianuală a lunii februarie (5200 
m3/s). 
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere la Gruia şi pe sectorul Bechet – Vadu Oii 
şi în creştere la Calafat şi pe sectorul Brăila – Tulcea. 
Nivelurile se situează peste COTELE DE ATENŢIE la staţiile hidrometrice: Isaccea 
(380+19) şi Tulcea (320+3) – jud. TL, conform datelor primite de la staţiile automate 
DESWAT. 
 
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (8100 m3/s).  
Pe tot sectorul din aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere. 
Nivelurile se vor situa peste COTELE DE ATENŢIE la staţiile hidrometrice: Isaccea 
(380+15) şi Tulcea (320+2) – jud. TL. 
 
Se situează în faza I de apărare următoarele sectoare de dig:  
-Bujoru-Pietroşani, Zimnicea-Năsturelu – jud. Teleorman; 
-Unirea-Jegălia-Gâldău – jud. Călăraşi; 
-Bălaia, Maicanu, Bandoiu şi Măraşu din Insula Mare a Brăilei, Călmăţui-Gropeni-Chiscani 
comp. 1, 2 şi 3, Municipiu, Brăila-Dunare-Siret, Vărsătura şi Noianu-Chiscani – jud. Brăila.     
 
Se situează în faza a II-a de apărare următoarele sectoare de dig:  
-Filipoiu, Lunguleţu şi Gemenele din Insula Mare a Brăilei – jud. Brăila. 
 
2. Situaţia meteorologică în intervalul 01.02.2015, ora 08.00 – 02.02.2015, ora 06.00 
În ţară, vremea a fost închisă, iar valorile termice diurne au marcat o scădere semnificativă 
faţă de ziua anterioară îndeosebi în regiunile sudice şi estice. Au fost precipitaţii, cu 
precădere în cursul zilei, sub formă de ploaie în Dobrogea, predominant ploaie în Muntenia şi 
în Oltenia, mixte local în Banat şi în Modova, mai ales sub formă de ninsoare în cea mai mare 
parte a Transilvaniei, iar în sudul Crişanei şi la munte a nins. Până azi-noapte, la ora 02, s-au 
înregistrat cantităţi de apă de peste 15 l/mp în sud-estul Munteniei şi în cea mai mare parte 
a Dobrogei(până la 34 l/mp la Cernavodă). Vântul a suflat slab şi moderat, cu unele 
intensificări pe crestele montane şi pe litoral. Temperaturile maxime au fost cuprinse între -
1 grad la Joseni şi 7 grade la Mangalia şi Cernavodă. La ora 20 era strat de zăpadă în cea mai 
mare parte a zonei montane, care măsura până la 159 cm în Masivul Făgăraş, pe arii 
restrânse în Transilvania (până la 11 cm) şi doar izolat în Banat, Crişana, Oltenia, Muntenia şi 
Moldova (sub 5 cm). La ora 06 temperatura aerului avea valori cuprinse între -4 grade la 
Sibiu, Bacău şi Sighetul Marmaţiei şi 5 grade la Mangalia, Constanţa, Gura Portiţei, Sulina, 
Moldova Nouă şi Oraviţa. Pe arii restrânse, în centrul şi sudul teritoriului s-a semnalat ceaţă 

Observaţie: în intervalul de diagnoză SRPV Sibiu a emis o atenţionare meteorologică cod 
galben pentru fenomene periculoase imediate, privind ninsorile moderate cantitativ. 
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La Bucureşti, vremea a fost închisă şi s-a răcit semnificativ faţă de ziua anterioară, astfel că 
valorile termice s-au apropiat de cele normale pentru începutul lunii februarie. În prima 
parte a intervalului au fost precipitaţii slabe, predominant sub formă de ploaie. Vântul a 
suflat slab până la moderat. Temperatura maximă a fost de 5 grade la toate staţiile meteo, 
iar la ora 06 se înregistrau 2 grade la Afumaţi şi 3 grade la Filaret şi Băneasa. În zona 
periferică din partea nordică a municipiului în a doua parte a nopţii a fost consemnată 
ceaţă.  
 
3. Prognoza meteorologică în intervalul 02.02.2015, ora 08.00 – 03.02.2015, ora 08.00 
În ţară vremea va fi în general închisă. Cerul va fi mai mult noros şi se vor semnala 
precipitaţii, predominant sub formă de ninsoare, local în regiunile intracarpatice, pe arii 
restrânse, mixte în Moldova, iar în regiunile sudice şi sud-estice, în prima parte a zilei, se 
vor semnala mai ales ploi, iar noaptea precipitaţii mixte şi vor fi condiţii de polei. La munte 
va ninge. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări pe crestele montane. Izolat 
în zonele joase, dimineaţa şi noaptea, va fi ceaţă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse 
între 0 grade în Dealurile de Vest şi în depresiunile intramontane şi 8 grade în extremitatea 
de sud a ţării, iar cele minime între -6 şi 2 grade.  

La Bucureşti, cerul va fi mai mult noros şi trecător se vor semnala precipitaţii slabe, 
dimineaţa, sub formă de ploaie, iar noaptea, mixte. Vântul va sufla slab şi moderat. 
Temperatura maximă va fi de 6...7 grade, iar cea minimă va fi de -1...0 grade. 
 
4. Buletin nivometeorologic valabil pentru masivele Bucegi şi Făgăraş (versantul nordic) 
emis pentru perioada 01.02.2015, ora 20.00–02.02.2015, ora 20.00 

Starea stratului de zăpadă în data de 01.02.2015, ora 14: 
În ultimele 24 de ore cerul a fost temporar noros. Local a nins, iar la altitudini joase, 
trecător, precipitaţiile au fost mixte. Vântul a suflat moderat, cu intensificări de peste 70 
km/h în zonele înalte, spulberând zăpada. Local s-a semnalat ceaţă, asociată şi cu depuneri 
de chiciură.   
La ora 14, stratul de zăpadă măsura: 157 cm la Bâlea-Lac, 59 cm la Vf. Omu, 58 cm la Sinaia, 
29 cm la Predeal şi 25 cm la Fundata.  
 
Intervalul 01.02.2015, ora 20 – 02.02.2015, ora 20: 
Evoluţia vremii: Cerul va fi mai mult noros şi va ninge, în general slab. Vântul va sufla slab 
şi moderat, cu intensificări temporare în zona înaltă, viscolind sau spulberând zăpada. Se va 
semnala ceaţă, asociată şi cu depuneri de chiciură. 
Peste 1800 m: temperaturi minime: -12...-8 gr.C; temperaturi maxime: -9...-4 gr.C; 
Sub 1800 m:temperaturi minime: -8...-4 gr.C; temperaturi maxime: -4...1 gr.C; 
Izoterma de 0 grade: în jur de 1000 m; 
Izoterma de -10 grade: coboară de la 2800 la 2400 m;  
Vântul la altitudinea de 2500 m: din sector predominant vestic, cu viteze de 60-80 km/h  
 
Stabilitatea şi evoluţia stratului de zăpadă:  
La peste 1800 m: RISC ÎNSEMNAT (3): Se menţin plăcile de vânt formate în zilele anterioare 
pe majoritatea versanţilor, peste care se vor forma noi plăci. Grosimea lor este în general 
redusă, dar au o structură fragilă şi se fisurează cu uşurinţă, mai ales la suprasarcini. În 
profunzime, stratul este format din cristale fine şi cristale faţetate, intercalate cu cruste 
subţiri de gheaţă, iar spre sol predomină cristalele de tip cupă. Pe văi şi în zonele adăpostite 
sunt depozite însemnate de zăpadă. La ruperea plăcilor se pot declanşa avalanşe, care în 
unele cazuri pot antrena şi straturile mai vechi de zăpadă.  
 
Sub 1800 m: MODERAT (2) În zonele mai înalte stratul de zăpadă depăşeşte local 50 cm, s-
au format şi plăci de vânt de grosimi reduse; la altitudini mai joase stratul este relativ 
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compactat. Pe pantele suficient de înclinate sunt posibile declanşări de avalanşe la 
supraîncărcări cu turişti sau schiori.  
 
Evoluţia vremii în intervalul: 02.02.2015, ora 20 – 03.02.2015, ora 20: 
Cerul va fi temporar noros şi va ninge. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări 
temporare în zona înaltă, viscolind zăpada. Local se va semnala ceaţă, asociată şi cu 
depuneri de chiciură. 
Peste 1800 m: temperaturi minime: -13...-10 gr.C; temperaturi maxime: -12...-7 gr.C; 
Sub 1800 m: temperaturi minime: -10...-5 gr.C; temperaturi maxime: -7...-1 gr.C.                                                                                                                   
 
II. CALITATEA APELOR  
 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. 
 
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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