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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 13.11.2012 ora 06.00 – 14.11.2012, ora 07.00 

 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia și prognoza hidrologică pe râurile interioare și Dunăre, din 

14.11.2012, ora 06.00 

RÂURI  

 Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursurile superioare ale 

râurilor: Vişeu, Iza, Tur, Lăpuş, Someş, Crişul Negru, Crişul Alb, Arieş, Mureş, 

Bistriţa şi Jijia, unde au fost în creştere uşoară datorită precipitaţiilor căzute în 

interval şi cursurile inferioare ale râurilor: Someş, Mureş, Bega, Timiş şi Bârzava, 

unde 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 20-70% din mediile multianuale 

lunare, mai mici (sub 20% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice 

Rm.Sărat şi Bârlad, unii afluenţi ai Someşului (Sălăuţa, Şieu, Ilişua, Lonea, Fizeş, 

Lăpuş superior), Crişului Negru (Holod, Teuz), Crişului Alb (Băneşti, Cigher), 

Mureşului (Comlod, Iara, Gâlda, Ampoi superior), Jiului inferior (Cosuştea, 

Amaradia, Raznic) şi unii afluenţi din zona de munte ai Argeşului (Vâlsan, Râul 

Doamnei).   

 Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE 

ATENŢIE. 

 Debitele vor fi în general staţionare, exceptând cursurile inferioare ale 

Someşului şi Mureşului, unde vor fi în scădere.  

 Sunt posibile creşteri izolate de niveluri şi debite pe unele râuri mici din sud-

vestul şi sudul ţării datorită precipitaţiilor prevăzute. 

 Se va menţine fenomenul de ”sec” pe unii afluenţi din bazinul Siretului 

(Ozana, Cracău, Agapia, Şuşiţa) şi pe unii afluenţi ai Bârladului şi Jijiei. 
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 Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE 

ATENŢIE. 

 

DUNARE  
 Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 13.11 – 

14.11.2012 a fost staţionar, având valoarea de 6.100 mc/s, peste media 

multianuala a lunii noiembrie (4.650 mc/s). 

 Pe tot sectorul aval Porţile de Fier debitele au fost în creştere. 

 Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (6.000 mc/s). 

 Aval Porţile de Fier debitele vor fi în scădere la Gruia şi în creştere pe 

sectorul Calafat-Tulcea. 

 

2. Situaţia meteorologică în intervalul 13.11.2012, ora 09 – 14.11.2012, ora 06 

ÎN ȚARĂ 
 Vremea s-a răcit în majoritatea regiunilor. Ziua cerul a fost variabil cu 

înnorări în vestul, nordul şi centrul ţării unde pe arii relativ extinse a plouat slab. 

Noaptea, cerul s-a degajat în vest dar a fost mai mult noros în rest, unde aria ploilor 

s-a extins. În zona înaltă a Carpaţilor Orientali şi Meridionali, spre seară şi în cursul 

nopţii, precipitaţiile s-au transformat în lapoviţă şi ninsoare. Vântul a suflat slab şi 

moderat, cu intensificări spre sfârşitul intervalului în partea de sud-est a teritoriului 

şi în Carpaţii de Curbură. Temperaturile maxime au fost cuprinse între 6 grade la 

Olteniţa şi 19 grade la Băile Herculane, iar la ora 06 se înregistrau între 1 grad la 

Arad, Darabani, Jimbolia, Sânnicolau Mare şi Şiria şi 10 grade la Constanţa, Gura 

Portiţei, Mangalia şi Sulina. Dimineaţa a fost ceaţă local în zonele joase din 

regiunile extracarpatice, izolat persistentă în Lunca Dunării. 

OBSERVAŢII: În intervalul de diagnoză au fost în vigoare 8 avertizări cod 

galben pentru fenomene meteorologice severe imediate, vizând ceaţa şi 

vizibilitatea scăzută, după cum urmează: 3  avertizări emise de SRPV Craiova şi 5 

avertizări emise de CNPM Bucureşti pentru Muntenia. 

LA BUCUREȘTI 

 Vremea s-a răcit uşor faţă de intervalul precedent. Cerul a fost temporar 

noros, cu ceaţă în primele ore ale zilei şi ploaie slabă în cursul nopţii. Vântul a suflat 

slab până la moderat. Temperatura maximă a fost de 11 grade la Afumaţi, 12 grade 

la Filaret şi 13 grade la Băneasa, iar la ora 06 se înregistrau 7 grade la toate staţiile 

meteo. 

 

3. Prognoza meteorologică în intervalul 14.11.2012, ora 09 – 15.11.2012, ora 09 

ÎN ȚARĂ 

 Vremea se va răci. Cerul va fi variabil, cu înnorări în sudul şi sud-vestul ţării, 

unde va ploua în general slab. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele 

intensificări în regiunile estice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 4 grade 

în depresiuni şi 12 grade în vestul ţării, iar cele minime se vor situa între -4 şi 6 
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grade, mai coborâte în estul Transilvaniei, spre -10 grade. În zonele joase dimineaţa 

şi noaptea local va fi ceaţă asociată izolat cu burniţa. 

LA BUCUREȘTI 

 Vremea se va răci. Cerul va fi temporar noros şi trecător, mai ales ziua, va 

ploua slab. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul 

valorii de 8 grade, iar cea minimă va fi de 2 ... 3 grade. Noaptea vor fi condiţii de 

ceaţă şi burniţă. 

 

II. CALITATEA APELOR 

 

Comisariatul Județean Mehedinți din cadrul Gărzii Naționale de Mediu 

Administrația Bazinală de Apă Jiu și Agenția pentru Protecția Mediului 

Mehedinti informează despre producerea, în data de 13.11.2012, in jurul orei 8.00, 

unei poluări cu produse petroliere pe fluviul Dunarea, în zona localitatii Hinova 

(județul Mehedinți), la km fluvial 918 (pata de poluant avea o lungime de cca. 150-

200 m și o lățime de 20 m.  

La fața locului a fost trimisă o echipă operativă pentru a acționa cu substanțe 

absorbante biodegradabile de tip Spillsorb, în vederea neutralizarii substanței 

poluante cantonată în zona malului românesc. Reprezentanții GNM-CJ Mehedinți 

au verificat toți operatorii riverani cu șalupa Poliției Fluviale, dar nu a fost 

identificat niciunul ca sursa a poluării. Se precizează că în dimineața zilei de 

13.11.2012 zona nu a fost tranzitată de nicio navă care ar fi putut deversa eventual 

ape de santină. 

În data de 13.11.2012, la ora 15.00, s-a finalizat acțiunea de neutralizare a 

produsului petrolier din zona localității Hinova, pe fluviul Dunărea.  

S-a intervenit cu un echipaj de 4 muncitori din cadrul S.G.A. Mehedinti care au 

împrăștiat cu barca din dotare cca 325 kg substanțe absorbante biodegradabile 

stopând astfel deplasarea petei de produs petrolier în aval. 

Rezultatul analizelor de laborator (SR 7587/1996) efectuate asupra probelor 

prelevate în data de 13.11.2012 de la km fluvial 918/200 m au arătat o cantitate de 

substanțe extractibile sub limita de detecție (LD=6,6 mg/l). 

 

 

III. CALITATEA MEDIULUI 

 

1.  În domeniul aerului 

ANPM informează că in data de 12.11.2012 nu au fost înregistrate depăşiri 

ale pragului de alertă pentru NO2 şi ale pragurilor de alertă şi informare pentru 

ozon. Valoarea limită zilnică pentru PM10 a fost depăşită la staţiile: BH-1 

Oradea (fond urban), BH-2 Oradea (industrial), HD-2 Deva (industrial), NT-1 

Piatra Neamţ (fond urban), TM-1 Timişoara (trafic) şi TM-5 Timişoara 

(trafic). Pragul de alertă pentru SO2 a fost depăşit pentru numai 1 oră la 
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staţiile GJ-2 Rovinari (industrial) şi HD-5 Vulcan (industrial), fara a se ajunge 

la alerta (Alerta = depasirea pragului de alerta timp de 3 ore consecutiv). 

 

2.  În domeniul solului şi vegetaţiei 

 GNM, Comisariatul Judetean Prahova informeaza ca in data 12.11.12, ora 

12.30 s-a produs o poluare a solului pe o suprafata de 210 mp, in localitatea Banesti, 

judetul Prahova, cauzata de coroziunea conductei de pompare titei de la Depozitul 

Baicoi, apartinand SC Conpet SA, la SC Rafinaria Steaua Romania SA..  

 La fata locului s-a deplasat o echipa de interventie in vederea remedierii 

avariei. 

 

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. 

 

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. 

 

 

 

 


