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07 noiembrie 2012 

 

 

 

RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 06.11.2012 ora 7.00 – 07.11.2012, ora 7.00 
 

 
 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia şi prognoza hidrologică pe râurile interioare şi Dunăre din 07.11.2012, ora 06.00 

RÂURI: Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursurile mijlocii şi inferioare ale 

râurilor din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş, Bega, 

Timiş şi Bistriţa, unde au fost în creştere prin propagare, iar pe cursurile superioare ale acestora şi 

pe cursul mijlociu al Prutului, debitele au fost în scădere.  

 Se înregistrează fenomenul de ”sec” pe unii afluenţi din bazinul Siretului (Ozana, Cracău, 

Agapia, Şuşiţa) şi pe unii afluenţi ai Bârladului şi Jijiei. 

 Debitele se situează la valori cuprinse între 30-80% din mediile multianuale lunare, mai mici 

(sub 20% din normalele lunare) pe râul Jiu (Coşuştea, Amaradia, Raznic), Olt mijlociu (Sadu, 

Lotru), Râul Doamnei (Dărmăneşti) şi pe râurile din bazinele Bârladului şi Jijiei, mai mari (peste 

100%) pe Vişeu, Iza, Someş (Sălăuţa, Bistriţa, Firiza, Lăpuş).  

 Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE. 
 

 Debitele vor fi în creştere pe cursurile inferioare ale râurilor: Someş, Crişul Negru, Crişul 

Alb şi Mureş, exceptând râurile: Vişeu, Iza, Tur, Crasna, Barcău, Crişul Repede, cursurile 

superioare şi mijlocii ale râurilor: Someş, Crişul Alb, Crişul Negru şi Mureş, unde vor fi în scădere 

uşoară. Pe celelalte râuri debitele vor fi staţionare.  

 Se va menţine fenomenul de ”sec” pe unii afluenţi din bazinul Siretului (Ozana, Cracău, 

Agapia, Şuşiţa) şi pe unii afluenţi ai Bârladului şi Jijiei. 

 Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE. 
 

 

 

DUNĂRE: Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 06-07.11.2012 a fost 

staţionar, având valoarea de 4500 mc/s, sub media multianuala a lunii noiembrie (4650 mc/s). 

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

Tulcea. 
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 Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (4500 mc/s). 

 Pe tot sectorul aval Porţile de Fier, debitele vor fi în creştere. 

 
 
 

2. Situaţia meteorologică în intervalul 06.11.12, ora 08–07.11.12, ora 06 

În ţară, vremea s-a răcit accentuat în vestul, nord-vestul şi centrul ţării. În restul teritoriului, deşi în 

scădere uşoară, valorile termice s-au menţinut peste mediile climatologice ale perioadei. Cerul a 

fost temporar noros. A plouat slab în primele ore ale zilei şi noaptea, local în Banat, Crişana şi 

Maramureş, pe arii restrânse în Transilvania şi în Dobrogea şi izolat în Oltenia, Muntenia şi 

Moldova. În zona montană înaltă trecător a nins. Vântul a prezentat unele intensificări în prima 

parte a intervalului în sudul ţării şi la munte şi doar izolat în rest. Temperaturile maxime au fost 

cuprinse între 8 grade la Ocna Şugatag, Joseni şi Topliţa şi 19 grade la Ploieşti, Târgovişte, Titu şi 

Bucureşti-Filaret. La ora 06 se înregistrau temperaturi cuprinse între 1 grad la Rădăuţi, Borod, 

Întorsura Buzăului, Câmpeni şi Baraolt şi 14 grade la Constanţa şi Mangalia. 

La Bucureşti, valorile termice au scăzut uşor faţă de intervalul precedent, dar s-au menţinut peste 

normele climatologice ale perioadei. Cerul a fost variabil, iar vântul a suflat slab şi moderat, cu 

unele intensificări în primele ore ale zilei. Temperatura maximă a fost de 18 grade la Afumaţi şi 

Băneasa şi 19 grade la Filaret. La ora 06 se înregistrau 7 grade la Băneasa şi 9 grade la Filaret.  

3. Prognoza meteorologică pentru intervalul 07.11.12, ora 08 –08.11.12, ora 08 

În ţară, vremea va continua să se răcească în toate regiunile, astfel că temperaturile maxime vor fi 

cuprinse între 6 şi 15 grade, iar cele minime între -4 şi 6 grade. Cerul va fi variabil, cu înnorări în 

prima parte a intervalului în sud-est, iar seara şi noaptea în vest, centru şi nord, zone unde izolat va 

ploua slab. La munte vor fi şi precipitaţii sub formă de lapoviţă sau ninsoare. Vântul va prezenta 

intensificări pe crestele montane, iar temporar pe parcursul zilei şi în celelalte regiuni. 

La Bucureşti, vremea se va răci. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări în timpul zilei, dar condiţiile 

de ploaie vor fi reduse. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul 

valorii de 14 grade, iar cea minimă va fi de 1...3 grade. 

 

II. CALITATEA APELOR 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite.  

 
 

III.  CALITATEA MEDIULUI 

1. În domeniul aerului 

 A.N.P.M. informează că în cursul zilei de 05.11.2012 nu au fost înregistrate depăşiri ale 

pragurilor de alertă pentru NO2 şi SO2, ale pragurilor de alertă şi informare pentru ozon şi ale 

valorii limită zilnice pentru PM10.  
 

 

2.  În domeniul solului şi vegetaţiei 
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A.R.B.D.D. Tulcea revine cu informaţii despre incendiul de vegetaţie izbucnit în data de 

05.11.2012, ora 15:30, în extravilanul comunei Istria, District Ecologic Mihai Viteazu. Acesta a fost 

stins în data de 05.11.2012, ora 20.00, de către I.S.U. Tulcea, personalul A.R.B.D.D. şi poliţişti. 

Suprafaţa totală afectată a fost de 24 ha. Nu s-au înregistrat pagube sau mortalităţi în rândul faunei.  

 

G.N.M.-C.J. Dâmboviţa şi A.P.M. Dâmboviţa informează despre producerea în data de 

06.11.2012, ora 10:30, a unei poluări a 350 mp de sol (200 mp de teren agricol proprietate 

particulara şi 150 mp de şanţ) cu 100 l ţiţei şi 250 l de apă sărată în zona comunei Cobia datorită 

coroziunii unei conducte aparţinând O.M.V. Petrom. Măsuri întreprinse: s-a oprit pomparea, s-a 

remediat conducta, s-a intervenit pentru ecologizarea suprafeţei afectate.    
 

 

 

 

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.  
 

  

 

   


