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GUVERNUL ROMÂNIEI 
MINISTERUL MEDIULUI ȘI PĂDURILOR 

 

 

Direcția Comunicare 
20 noiembrie 2012 

 

 

 

RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITAŢII MEDIULUI 

in intervalul 19.11.2012 ora 7.00 – 20.11.2012, ora 7.00 

 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

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

20.11.2012, ora 06.00 

RÂURI: Debitele au fost în general staţionare, exceptând Jiul unde au fost în 

scădere uşoară. 

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

in bazinele superioare ale Muresului şi Bistriţei şi în bazinul superior şi mijociu al 

Oltului s-au mentinut fără modificări importante. 

 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. 

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

se vor mentine fără modificări importante 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. 
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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 19.11 – 

20.11.2012 a fost în scădere, având valoarea de 5200 mc/s, peste media 

multianuala a lunii noiembrie (4650mc/s). 

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

sectoarele Giurgiu-Oltenita şi Galaţi-Tulcea, în scădere pe sectorul Calafat-

Zimnicea şi staţionare pe sectorul Călăraşi-Brăila. 

 

 Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (5100 mc/s). 

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

creştere pe sectoarele Călăraşi-Cernavodă şi Brăila-Isaccea şi staţionare la Hârşova 

şi Tulcea. 

 

 

2. Situaţia meteorologică in intervalul 19.11.12, ora 09 –20.11.12, ora 06 

În ţara, vremea a fost predominant închisă în regiunile extracarpatice, unde local a 

fost burniţă şi ploaie slabă şi pe arii restrânse, mai ales dimineaţa şi noaptea, ceaţă. 

În restul teritoriului cerul a fost variabil, local a fost ceaţă, cu precădere în 

Transilvania, persistentă în judeţele Mureş, Alba şi Cluj. Vântul a suflat slab până la 

moderat. Temperaturile maxime au fost cuprinse între 1 grad la Turda şi 15 grade la 

Târgu Secuiesc şi Sf. Gheorghe - Covasna. La ora 06, temperatura aerului avea 

valori cuprinse între -5 grade la Topliţa şi Joseni şi 12 grade la Mangalia. 

Observaţii: În intervalul de diagnoză au fost emise 8 avertizări cod galben pentru 

fenomene meteorologice periculoase imediate referitoare la vizibilitate scăzută: 2 de 

către SRPV Cluj, 5 de către SRPV Sibiu şi 1 de către SRPV Bacău. 

La Bucureşti, vremea a fost închisă, cu ceaţă şi burniţă la începutul nopţii. Vântul a 

suflat în general slab. Temperatura maximă a fost de 11 grade la toate staţiile meteo, 

iar la ora 06 se înregistrau 7 grade la Afumaţi şi 8 grade la Filaret şi Băneasa. 

 

3. Prognoza meteorologica in intervalul 20.11.12, ora 09 –21.11.12, ora 09 

În ţara, vremea se va menţine în general închisă în sudul şi în estul ţării, unde pe 

arii restrânse se va semnala ceaţă, izolat persistentă şi, mai ales ziua, vor fi ploi 

slabe şi burniţe local în Oltenia şi Moldova, pe arii restrânse în Muntenia şi izolat în 

Dobrogea. În celelalte regiuni cerul va fi variabil, cu unele înnorări în Banat şi izolat 

ploi slabe în sudul regiunii. Dimineaţa şi noaptea, în zonele joase pe arii restrânse va 

fi ceaţă, posibil persistentă în Transilvania. Vântul va sufla slab şi moderat, cu 

intensificări trecătoare în sudul Banatului, Oltenia şi pe litoral. Temperaturile 

maxime vor fi cuprinse între 1 grad în Moldova şi 14 grade în Dealurile de Vest, iar 
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cele minime se vor situa între -6 grade în estul Transilvaniei şi 8 grade în vest şi pe 

litoral. 

 

La Bucureşti, vremea se va menţine în general închisă. Dimineaţa vor fi condiţii de 

burniţă sau ploaie slabă, iar noaptea de ceaţă. Vântul va sufla slab şi moderat. 

Temperatura maximă va fi de 8...9 grade, iar cea minimă de 2...3 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 

 Nu au fost înregistrate depăşiri ale pragurilor de alertă pentru NO2 şi SO2, 

pragurilor de alertă şi informare pentru ozon. Valoarea limită zilnică pentru  

PM10 (50 µg/mc) a fost depăşită in data de 16.11.2012 la staţiile: BC2-Bacău 

(industrial), BH2-Oradea (industrial), NT1-Piatra Neamţ (urban), NT3-Taşca 

(industrial), PH5-Ploieşti (trafic), in data de 17.11.2012 la staţiile: BH1-Oradea 

(urban), BH2-Oradea (industrial), DB1-Târgovişţe (industrial), NT1-Piatra 

Neamţ (urban), NT3-Taşca (industrial), OT1-Slatina (industrial) si in data de 

18.11.2012 la staţiile: BH1-Oradea (urban), BH2-Oradea (industrial). 

 

 

2.  În domeniul solului şi vegetaţiei 

ARPM Pitesti informeaza ca in data de 19.11.2012, s-a produs o poluare a 

solului cu o cantitate de 110 litri de apa de zacamant, in zona de protectie III 

Muntenia Vest , Sector Poiana Lacului, Zona Samara-Cocu, apartinand OMV 

Petrom SA, judetul Arges, pe o suprafata de 21 mp, cauzata de coroziunea a doua  

conducte de transport.  

S-au luat masuri de oprire a pomparii, izolarea, remedierea conductei si 

curatarea terenului afectat. 

 

GNM Comisariatul Judetean Dolj informeaza ca in data de 19.11.2012, in 

jurul orei 12.30, s-a produs o poluare a solului cu o cantitate de 200 litri de amestec 

titei si apa sarata, zona Troita, Parcul 1 Bradesti, judetul Dolj, pe o suprafata de 30 

mp, cauzata de coroziunea unei  conducte de transport.  

S-au luat masuri de oprire a pomparii, izolarea, remedierea conductei si 

curatarea terenului afectat. 
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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. 

 

 

 


