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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITAŢII MEDIULUI 

in intervalul 18.11.2012 ora 7.00 – 19.11.2012, ora 7.00 

 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

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

19.11.2012, ora 06.00 

RÂURI:  

 

 Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile: Vişeu, Iza, 

Suceava, Moldova, Bistriţa, Crişul Negru, Crişul Alb, Arieş, cursul superior al 

Prutului şi cursul mijlociu al Timişului, unde au fost în scădere. 

 Formaţiunile incipiente de gheaţă (ace de gheaţă şi gheaţă la maluri) existente 

pe cursul superior al Bistriţei si pe afluenţii săi (Cârlibaba, Dorna, Neagra) au fost în 

uşoară extindere şi intensificare. 

 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 

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

Fizeş, Lăpuş superior, Cavnic), Crişului Negru (Holod, Teuz), Crişului Alb 

(Băneşti), Mureşului (Comlod, Iara, Feernic, Gâlda, Ampoi superior), Jiului inferior 

(Cosuştea, Amaradia, Raznic), Oltului mijlociu şi inferior 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 mijlocii şi 

inferioare ale râurilor: Someş,  Crişul Negru, Crişul Alb, Arieş şi Mureş, unde vor fi 

în uşoară scădere.  
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 Formaţiunile de gheaţă existente (ace de gheaţă şi gheaţă la maluri) existente 

în bazinul superior al Bistriţei vor fi în uşoară extindere şi intensificare şi îşi vor 

face apariţia şi pe unele râuri mici din zonele montane din centrul ţării. 

 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 18.11 – 

19.11.2012 a fost în scădere, având valoarea de 5300 mc/s, peste media 

multianuala a lunii noiembrie (4650mc/s). 

 Aval Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectoarele Gruia-Calafat şi 

Olteniţa-Cernavodă, în creştere pe sectoarele Bechet-Giurgiu şi Brăila-Tulcea şi 

staţionare la Vadu Oii. 

 

 Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (5200 mc/s). 

 Aval Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia-Corabia, în 

creştere pe sectoarele Tr.Măgurele-Călăraşi şi Isaccea-Tulcea şi staţionare pe 

sectorul Cernavodă-Galaţi. 

 

 

2. Situaţia meteorologică in intervalul 18.11.12, ora 09 –19.11.12, ora 06 

În ţara,  vremea a fost frumoasă în cea mai mare parte a teritoriului intracarpatic şi 

la munte, unde cerul a fost variabil şi doar pe arii restrânse s-a semnalat ceaţă, 

persistentă în judeţele Alba şi Cluj. În restul teritoriului vremea a fost în general 

închisă, cu ceaţă persistentă local în Muntenia şi Moldova, unde izolat a fost 

asociată trecător cu burniţă. În Dobrogea a plouat slab. Vântul a suflat slab până la 

moderat, cu unele intensificări în sudul Banatului şi pe crestele montane. 

Temperaturile maxime au fost cuprinse între 0 grade la Rădăuţi şi 16 grade la Ştei, 

Holod şi Gurahonţ, iar la ora 06 se înregistrau -8 grade la Miercurea Ciuc şi 12 

grade la Mangalia. Pe arii restrânse în nordul Moldovei a fost chiciură. 

Observaţii: În intervalul de diagnoză au fost în vigoare 10 avertizări în cod 

galben de fenomene meteorologice periculoase imediate vizând ceaţa, după cum 

urmează: 5 avertizări emise de către SRPV Sibiu, 3 avertizări emise de SRPV 

Cluj  şi câte una una emisă de CNPM Bucureşti pentru Muntenia și de CMR 

Moldova. 

La Bucureşti, cerul, variabil în cursul după-amiezii, a fost mai mult acoperit în 

restul intervalului, cu ceaţă în prima parte a zilei. Vântul a suflat în general slab. 

Temperatura maximă a fost de 9 grade la Afumaţi, 10 grade la Băneasa şi 11 grade 

la Filaret, iar la ora 06 se înregistrau 0 grade la Băneasa, 3 grade la Afumaţi şi 4 

grade la Filaret. 
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3. Prognoza meteorologica in intervalul 19.11.12, ora 09 –20.11.12, ora 09 

În ţara, vremea se va menţine în general închisă în regiunile extracarpatice, unde 

local va fi ceaţă, pe arii restrânse persistentă şi asociată cu burniţă şi ploi slabe. În 

restul teritoriului, cerul va fi variabil, dar dimineaţa şi noaptea, în zonele joase pe 

arii restrânse se va forma ceaţă. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile 

maxime vor fi cuprinse de la 2...3 grade în Moldova până la 15...16 grade în 

Dealurile de Vest, iar cele minime se vor situa între -7 grade în estul Transilvaniei şi 

9 grade pe litoral.  

La Bucureşti, vremea se va menţine în general închisă şi, mai ales dimineaţa şi 

noaptea, va fi ceaţă posibil asociată cu burniţă sau ploaie slabă, îndeosebi în a doua 

parte a intervalului. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi 

de 8...9 grade, iar cea minimă în jur de 4 grade.  

 

I. CALITATEA APELOR 

 

1.1. Pe fluviul Dunarea 

 Nu au fost semnalate evenimente deosebite.  

 

1.2. Pe râurile interioare 

 Nu au fost semnalate evenimente deosebite.  

 

1.3. Pe Marea Neagra 

 Nu au fost semnalate evenimente deosebite.  

 

II.  CALITATEA MEDIULUI 

1.  În domeniul aerului 

 Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează că, din rezultatele 

analizelor efectuate în cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare, pentru data de 

15.11.2012, nu s-au constatat depăşiri ale pragurilor de alertă pentru NO2 (dioxid de 

azot), SO2 (dioxid de sulf) şi ale pragurilor de alertă pentru O3 (ozon). Valoarea 

limită zilnică pentru  PM10 (pulberi în suspensie cu un diametru mai mic de 10 

microni), (50 µg/mc) a fost depăşită la  staţiile: BH-1 Oradea (fond urban), BH-

2 Oradea (industrial), NT-1 Piatra Neamţ (fond urban). Datele sunt validate de 

către APM-urile locale. 

 

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 
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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. 

 

 

 

 

 


