
 
B-dul Libertății nr. 12, Sector 5, București   Tel: 004 021 408 9605, Fax: 004 021 316 6138    www.mmediu.ro 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI 
MINISTERUL MEDIULUI ȘI PĂDURILOR 

 

 

Direcția Comunicare 
16 noiembrie 2012 

 

 

 

RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITAŢII MEDIULUI 

in intervalul 15.11.2012 ora 7.00 – 16.11.2012, ora 7.00 

 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia si prognoza hidrologică pe raurile interioare si Dunare, din 

16.11.2012, ora 06.00 

RÂURI: Debitele au fost în general staţionare.  
 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 ( Şieu, Lonea, Fizeş, Lăpuş superior), 

Crişului Negru (Holod, Teuz), Crişului Alb (Băneşti), Mureşului (Comlod, Iara, 

Gâlda, Ampoi superior), Jiului inferior (Cosuştea, Amaradia, Raznic).  

 Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE 

ATENŢIE. 

 

 Debitele vor fi în general 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. 

 

DUNARE: Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 15.11 – 

16.11.2012 a fost în scădere, având valoarea de 5800 mc/s, peste media 

multianuala a lunii noiembrie (4650mc/s). 

 Aval Porţile de Fier debitele au fost în creştere la Gruia şi pe sectorul 

Zimnicea-Tulcea şi în scădere pe sectorul Calafat-Tr.Măgurele. 
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 Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (5700 mc/s). 

 Aval Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia-Zimnicea şi în 

creştere pe sectorul Giurgiu-Tulcea. 

 

 

2. Situaţia meteorologică in intervalul 15.11.12, ora 09 –16.11.12, ora 06 

În ţara, vremea a fost uşor mai rece decât în mod normal, în special în regiunile 

extracarpatice. Cerul a fost variabil, cu înnorări temporare în sud-vestul, sudul şi 

nord-estul ţării. Pe arii restrânse s-a semnalat ceaţă în Crişana, Transilvania, 

Moldova şi Oltenia. Ieri dimineaţă, izolat, a fost burniţă în zona deluroasă a 

Munteniei. Vântul a suflat slab şi moderat. Temperaturile maxime au fost cuprinse 

între -1 grad la Rădăuţi şi 13 grade la Săcuieni şi Gurahonţ, iar la ora 06 valorile 

termice se încadrau între -8 grade la Miercurea Ciuc şi 7 grade la Moldova Nouă.  

Observaţii: În intervalul de diagnoză au fost transmise 4 avertizari cod galben de 

fenomene meteorologice periculoase imediate, vizând ceaţa. 

La Bucureşti, vremea a fost uşor mai rece decât în mod obişnuit pentru această 

dată. Cerul a fost variabil, cu înnorări temporare în cursul zilei. Vântul a suflat slab 

până la moderat. Temperatura maximă a fost de 7 grade la Afumaţi, 8 grade la 

Băneasa şi 9 grade la Filaret, iar la ora 06 se înregistrau 1 grad la Băneasa şi 

Afumaţi şi 2 grade la Filaret. 

 

3. Prognoza meteorologica in intervalul 16.11.12, ora 09 –17.11.12, ora 09 

În ţara, vremea va fi în general frumoasă, dar uşor mai rece decât în mod 

obişnuit dimineaţa şi noaptea. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general slab. 

Îndeosebi în regiunile extracarpatice pe arii restrânse se va semnala 

ceaţă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 6 şi 14 grade, mai scăzute în 

zonele în care ceaţa va persista, iar cele minime între -5 şi 5 grade, mai coborâte în 

estul Transilvaniei, spre -9 grade. 

La Bucureşti, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab. Dimineaţa şi noaptea vor 

fi condiţii de ceaţă. Temperatura maximă va fi de 10...11 grade, iar cea minimă de -

1...1 grad. 

 

I. CALITATEA APELOR 

1.1. Pe fluviul Dunarea 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

1.2. Pe râurile interioare 

ABA Jiu Craiova informeaza ca in data de 15.11.2012, in jurul orei 14.00, pe 

canalul Meteoric (gura de evacuare a apelor conventional curate de pe platforma 
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industriala cu evacuare direct in raul Jiu), de pe platforma Combinatului OMV 

Petrom, s-au observat irizatii de produs petrolier cauzate de lucrarile care s-au 

efectuat pe platforma fostului Combinat Doljchim si a ploilor din ultimile zile ce au 

determinat spalari pe diferite portiuni care au ajuns in canal.  Specialisti de la 

SGA Dolj, formatia Scaiesti s-au deplasat de urgenta la fata locului constatand ca 

cei de la Combinat au improvizat 4 baraje de plastic la o distanta de 10 m unul de 

altul si au imprastiat in amonte de baraje material absorbant tip Spil-SORB.  

Barajele erau foarte impropii, pentru ca irizatii fine de produs petrolier 

treceau pe sub ele ajungand  in raul Jiu si in golfuletul format chiar la gura de 

evacuare. Formatia Scaiesti a intervenit preventiv, punand chiar la SP3 doua baraje 

absorbante si aruncand 10 saci de Spil-SORB  atat pe canal cat si la gura de 

evacuare. 

Situatia ramane sub observatia SGA Dolj-ABA JIU prin personalul de la SP3 

si a echipei de interventie de la Combinat. 

A fost recoltata si o proba de apa chiar de la gura de evacuare. 

 

1.3. Pe Marea Neagra 

ABA Dobrogea Litoral Constanta informeaza ca in data de 15.11.12, ora 

11.00, pe plaja ,,Trei Papuci,, in dreptul strazii Casin, Municipiul Constanta, judetul 

Constanta, s-a observat prezenta unui delfin mort. 

 

 

II.  CALITATEA MEDIULUI 

1.  În domeniul aerului 

ANPM informează că nu au fost înregistrate depăşiri ale pragului de alertă 

pentru NO2, SO2, PM10 şi ale pragurilor de alertă şi informare pentru ozon.  

 

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.  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. 

 

 


