
 

Nesecret 

 

 

 

 

Bd. Liberății, nr. 12, Sector 5, București 

Tel.: +4 021 408 9605 

www.mmediu.ro  

DIRECȚIA DE COMUNICARE ȘI SISTEME INFORMATICE 
Serviciul Relații cu Publicul și Mass-Media  

 
04 februarie 2015 

 
 
 

RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 
ŞI A CALITAŢII MEDIULUI 

în intervalul 03.02.2015, ora 08.00 – 04.02.2015, ora 08.00 
 

 
 
I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 
1. Situaţia şi prognoza hidrologică pe râurile interioare şi Dunăre din 04.02.2015, ora 
06.00 
RÂURI: Debitele au fost în scădere, exceptând cursul inferior al Begăi, unde au fost în 
creştere prin propagare şi râurile din bazinele hidrografice Siret (cu excepţia Bârladului), 
Prut şi cele din Dobrogea, unde au fost relativ staţionare. 
 Se situează peste COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Bârzava-Partoş 
(50+3), Moraviţa-Moraviţa (250+6)-ambele în jud.TM şi Sabar-Poenari (180+8)-jud.GR. 
 Debitele se situează în general peste valorile medii multianuale lunare, exceptând râurile 
din bazinele hidrografice Tur, Someş, Barcău, Crişuri, Târnave, Bârlad, Jijia, Mureş superior 
şi mijlociu, Olt superior, unde se situează sub normalele lunare cu valori cuprinse între 50-
90% din normalele lunare şi Crasna, unde se situează la valori sub 30% din normalele lunare. 
 Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheaţă) prezente în bazinul 
hidrografic Moldova şi izolat în bazinele superioare ale Someşului, Mureşului şi Oltului s-au 
menţinut fără modificări importante, iar cele din bazinul superior Bistriţa au fost în uşoară 
intensificare. Predomină gheaţa la maluri, podul de gheaţă fiind prezent izolat în bazinele 
superioare ale Mureşului şi Bistriţei. 
Se menţin aglomerările de gheţuri în amonte de acumularea Izvoru Muntelui, pe o lungime 
de 5,2 km (viaduct Poiana Largului până la baraj Topoliceni). 
  
 Debitele vor fi în general staţionare, exceptând râurile din bazinul Vedea, bazinele 
mijlocii şi inferioare ale râurilor: Crasna, Barcău, Crişuri, Bega, Timiş, Bârzava, Jiu, Argeş, 
Ialomiţa, Buzău, bazinele inferioare Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Olt, unde vor fi în 
creştere datorită precipitaţiilor prevăzute, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării. 
 Creşteri mai însemnate de niveluri se pot înregistra pe unele râuri din sud-vestul ţării şi 
bazinul inferior al Argeşului, datorită precipitaţiilor lichide cantitativ prevăzute, cedării apei 
din stratul de zăpadă si propagării.  
 Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheaţă) prezente în bazinele 
hidrografice Moldova, Bistriţa şi izolat în bazinele superioare ale Someşului, Mureşului, 
Oltului şi Trotuşului se vor menţine fără modificări importante.  
 Se vor menţine aglomerările de gheţuri formate anterior pe râul Bistriţa, amonte de 
acumularea Izvoru Muntelui. 
 
Notă: Alte evenimente deosebite în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă 
provocate de inundaţii: 
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 CJSU Constanţa a revenit cu informaţii în data de 03.02.2015, cu privire la situaţia 
Acumulării Hazarlâc, aflată în pericol de inundare prin deversare în aval, încă din data de 
30.01.2015, a 5000 ha de teren agricol, ca urmare a precipitaţiilor înregistrare în ultima 
perioadă, suprapuse cu topirea zăpezilor din bazinele hidrografice ale cursurilor de apă 
Topolog, Bentu şi Dovrigelu (jud Constanţa).  Nivelul apei din acumularea permanentă 
Hazarlâc (acumulare în care se descarcă cele trei cursuri de apă menţionate) a crescut 
ajungând la cota 8,83 m MN 75, cu 13 cm peste cota de atenţie a barajului Hazarlâc. Astfel, 
pe deversorul lateral se scurge liber o lamă de apă de 13 cm înălţime, cu lăţime de 7m, spre 
canalul principal de desecare din incinta îndiguită Ciobanu- Gârliciu. La data actuală canalul 
prinicipal şi canalele secundare de desecare din incintă sunt pline cu apă, existând 
pericolul de inundare a terenurilor invecinate (5000 ha). Staţia de pompare Ciobanu din 
administrarea ANIF Constanţa e nefuncţională. Descărcarea în Flv. Dunărea a acumulării nu 
este gravitaţională, se face doar prin intermediul staţiei de pompare. Nu s-au înregistrat 
pagube. Nu sunt afectate construcţii hidrotehnice. Personalul de supraveghere din cadrul 
S.H. Dunare, Cernavodă va monitoriza în permanenţă comportarea barajului. 

 
DUNĂRE: Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 03–04.02.2015 a fost 
staţionar, 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, în creştere pe sectorul Calafat 
– Călăraşi şi relativ staţionare pe sectorul Cernavodă – Tulcea. 
 Din ultimele informaţii primite la ora 18.00 nivelurile se situau peste COTELE DE ATENŢIE 
la staţiile hidrometrice Isaccea (380+20) şi Tulcea (320+6) – jud.TL. 
 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (8200 m3/s). 
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Calafat şi în creştere 
uşoară pe sectorul Bechet – Tulcea. 

Nivelurile se vor situa peste COTELE DE ATENŢIE la staţiile hidrometrice: Isaccea 
(380+23) şi Tulcea (320+8) – jud. TL.  
 
Se situează în faza I de apărare următoarele sectoare de dig: 

-Unirea-Jegălia-Gâldău – jud. Călăraşi; 
-Bălaia, Maicanu, Băndoiu şi Măraşu din Insula Mare a Brăilei, Călmăţui-Gropeni-

Chiscani comp. 1, 2 şi 3, Municipiu, Brăila-Dunare-Siret, Vărsătura şi Noianu-Chişcani – jud. 
Brăila.     

-Gârliciu-Dăeni, Ostrov-Peceneaga, Peceneaga-Turcoaia, Măcin-Igliţa-Carcaliu, 
Smârdan-23 August I şi II, 23 August-Grindu, Grindu-Canton km. 30, Gorgova, Letea şi Crişan 
(din administrarea S.G.A. Tulcea), Chilia Veche, Măcin, Smârdan (din administrarea 
consiliilor locale) jud. Tulcea.  

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

-Filipoiu, Lunguleţu şi Gemenele din Insula Mare a Brăilei – jud. Brăila. 
-Bădălan – jud. Galaţi;  
-Tudor Vladimirescu, R3, R4, Canton km. 30-Ciulineţ, Ciulineţ-Isaccea (din 

administrarea S.G.A. Tulcea), Nufăru-Victoria (din administrarea consiliului local), dig şosea 
Măcin-Smârdan (administrare privată) - jud. Tulcea.  
 
2. Situaţia meteorologică în intervalul 03.02.2015, ora 08.00 – 04.02.2015, ora 06.00 
În ţară, vremea a fost în continuare mai caldă decât în mod caracteristic acestei perioade în 
cea mai mare parte a ţării; excepţie au făcut areale restrânse din nord-vestul şi sud-estul 
teritoriului, dar şi zonele montane, acolo unde valorile termice s-au situat uşor sub cele 
caracteristice perioadei. Cerul a fost variabil cu înnorări ziua, când s-au semnalat 
precipitaţii slabe, sub formă de ninsoare în Maramureş şi pe arii retrânse în Transilvania şi la 
munte, iar în nordul şi estul Munteniei, în sudul Moldovei şi în cea mai mare parte a 
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Dobrogei, mixte. Vântul a suflat slab şi moderat, cu unele intensificări în regiunile sudice, 
dar mai ales pe creste, unde temporar a spulberat zăpada. Temperaturile maxime au fost 
cuprinse între -1 grad la Joseni şi 10 grade la Moldova Nouă, iar la ora 06 se înregistrau -19 
grade la Miercurea Ciuc şi 6 grade la Oraviţa. În prima parte a zilei, în sud şi est s-a semnalat 
ceaţă asociată cu depunere de chiciură. La ora 20 era strat de zăpadă  în cea mai mare parte 
a masivelor  montane (până la 163 cm în Făgăraş), în Maramureş (până la 3cm) şi pe arii 
restrânse în Transilvania (până la 13 cm) şi în Crişana (până la 9 cm). 
 
Observaţii: în intervalul de diagnoză a fost în vigoare o atenţionare cod galben pentru 
fenomene meteorologice periculoase imediate ce a vizat vizibilitatea orizontală redusă, 
determinată de persistenţa ceţii. 
 
La Bucureşti, valorile termice au marcat o creştere faţă de intervalul anterior, 
caracterizând o vreme caldă pentru această perioadă. Cerul a avut unele înnorări la 
începutul intervalului, dar a devenit variabil spre mai mult senin noaptea.  Vântul a suflat 
slab până la moderat. Temperatura maximă a fost de 8 grade la Afumaţi şi Băneasa şi de 9 
grade la Filaret, iar la ora 06 se înregistrau -5 grade la staţia meteo Băneasa şi -2 grade la 
Filaret. 
 
3. Prognoza meteorologică în intervalul 04.02.2015, ora 08.00 – 05.02.2015, ora 08.00 
În ţară, vremea va fi mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă din an. 
Înnorările se vor extinde treptat în toată ţara şi vor cădea precipitaţii pe arii relativ extinse 
în jumătatea de sud-vest a ţării şi local în rest. Acestea vor fi sub formă de ninsoare în 
zonele montane, mixte în Maramureş, Transilvania şi nordul Moldovei, în Muntenia şi în 
Dobrogea doar ploi, iar în restul teritoriului vor predomina ploile, dar trecător se va semnala 
şi lapoviţă sau ninsoare. Cu totul izolat vor fi condiţii de polei. Vântul va sufla slab şi 
moderat, cu unele intensificări în sudul Banatului, în Dobrogea şi la munte. Temperaturile 
maxime vor fi cuprinse între 0...1 grad în depresiuni şi 12...13 grade în sud-est, iar cele 
minime se vor situa, în general, între -5 şi 5 grade. Dimineaţa şi noaptea izolat se va 
semnala ceaţă. 
 
La Bucureşti, vremea va fi mai caldă decât în mod normal pentru această dată. Cerul va 
avea înnorări, iar spre seară şi în cursul nopţii trecător va ploua slab. Vântul va sufla slab şi 
moderat. Temperatura maximă va fi de 9...10 grade, iar cea minimă se va situa în jurul 
valorii de 0 grade. Dimineaţa vor fi condiţii de ceaţă. 
 
4. Buletin nivometeorologic valabil pentru masivele Bucegi şi Făgăraş (versantul nordic) 
emis pentru perioada 03.02.2015, ora 20.00–04.02.2015, ora 20.00 
Starea stratului de zăpadă în data de 03.02.2015, ora 14: 
În ultimele 24 de ore cerul a fost temporar noros şi local a nins slab. Vântul a suflat 
moderat, cu unele intensificări viscolind zăpada. Local s-a semnalat ceaţă, asociată şi cu 
depunere de chiciură.  
La ora 14, stratul de zăpadă măsura: 163 cm la Bâlea-Lac, 60 cm la Vf. Omu, 61 cm la Sinaia, 
35 cm la Predeal şi 26 cm la Fundata.  

 
Intervalul 03.02.2015 ora 20 – 04.02.2015 ora 20.00: 
Evoluţia vremii:  
Vremea se va încălzi faţă de intervalul precedent. Cerul variabil noaptea, se va acoperi 
treptat în a doua jumătate a intervalului. Spre sfârşitul intervalului,  se vor semnala 
predominant ninsori, în general slabe cantitativ. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele 
intensificări în zona înaltă, viscolind sau spulberând zăpada. Local  se va semnala ceaţă 
asociată şi cu depuneri de chiciură.    
Peste 1800 m: temperaturi minime: -15 la -10 gr.C;  temperaturi maxime: -9 la -6 gr.C.  
Sub 1800 m:temperaturi minime: -10 la -6 gr.C;  temperaturi maxime: -6 la 1 gr.C.    
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Izoterma 0 grade: în urcare de la 500m la 1300 m. 
Izoterma de -10 grade:  în urcare de la 2000 m la 2800 m. 
Vântul la altitudinea de 2500 m: din sector vestic, apoi sud-vestic cu viteze de 50-60 km/h. 
 
Stabilitatea şi evoluţia stratului de zăpadă:  
La peste 1800 m: RISC ÎNSEMNAT (3): pe majoritatea versanţilor, există plăci de vânt de 
grosime în general redusă. Structură lor este fragilă şi mai ales la suprasarcini se fisurează cu 
uşurinţă. Stratul de zăpadă, este format în profunzime din cristale fine şi cristale faţetate, 
intercalate de 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: RISC MODERAT (2) În zonele mai înalte există plăci de vânt de grosimi reduse, 
iar la altitudini mai joase stratul este relativ compactat. Pe pantele suficient de înclinate, la 
supraîncărcări cu turişti sau schiori, sunt posibile declanşări de avalanşe.  
 
Evoluţia vremii în intervalul: 04.02.2015, ora 20.00 – 05.02.2015, ora 20.00: 
Vremea se va încălzi. Cerul va fi temporar noros. Pe arii restrânse se vor semnala precipitaţii 
mixte, ninsori la peste 1800 m altitudine. Vântul va sufla în general moderat, cu intensificări 
în zona înaltă, spulberând sau viscolind zăpada. Local se va semnala ceaţă, asociată şi cu 
depuneri de chiciură.    
Peste 1800 m: temperaturi minime: -11 la -7 gr.C;  temperaturi maxime: -7 la -2 gr.C.  
Sub 1800 m:temperaturi minime: -7 la -3 gr.C;  temperaturi maxime: -2 la  5 gr.C.       
 
Notă:  
RISC ÎNSEMNAT- cod portocaliu (3) ■- pe numeroase pante suficient de înclinate, stratul de 
zăpadă este mediu sau putin stabilizat; declanşările sunt posibile chiar în condiţiile unei 
slabe supraîncărcări şi pe numeroase pante, mai ales pe cele descrise în buletin; în anumite 
situaţii sunt posibile unele declanşări spontane de avalanşe medii şi câteodată chiar avalanşe 
mari. 
RISC MODERAT - cod galben (2) ■: pe anumite pante suficient de inclinate, stratul de 
zăpadă este mediu stabilizat; în rest este stabil. Declanşările de avalanşe sunt posibile mai 
ales din cauza supraîncărcării (cu schiori sau turişti) şi pe unele pante ce sunt descrise în 
buletin. Nu sunt aşteptate declanşările spontane de avalanşe de mare amploare. 
 
 
II. CALITATEA APELOR 

 2.1. Pe fluviul Dunărea 
Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 
2.2. Pe râurile interioare 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 
 
2.3. Pe Marea Neagră 
Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 
 
 

 III. CALITATEA MEDIULUI 
3.1.  În domeniul aerului 

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează că, din rezultatele analizelor 
efectuate în data de 02.02.2015, 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). 
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3.2.  În domeniul solului şi vegetaţiei 
Nu au fost semnalate evenimente deosebite, iar la nivelul fondului forestier de stat nu s-au 
înregistrat incendii sau doborâturi de vânt. 
 
3.3.  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. 
 
3.4.  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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