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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 25.11.2012, ora 07 – 26.11.2012, ora 07 

 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia şi prognoza hidrologică pe râurile interioare şi Dunăre din 

26.11.2012, ora 06 

 

RÂURI  

 Debitele au fost în general staţionare. 

Formaţiunile de gheaţă (ace de gheaţă, gheaţă cristalină şi gheaţă la maluri) 

existente în bazinul superior al Bistriţei s-au menţinut fără modificări importante. 

 Se înregistrează fenomenul de ”sec” pe: Cârcinov (bazinul Argeş), 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: Mara, Bârzava, Cerna, Bârlad, Rm. Sărat, unii afluenţi ai Someşului 

(Sălăuţa, Şieu, Bistriţa, Ilişua, Lonea, Fizeş, Lăpuş, Cavnic), Crişului Repede (Iad), 

Crişului Negru (Valea Roşie, Holod, Teuz), Crişului Alb (Băneşti, Cigher), 

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

Amaradia, Raznic), Oltului mijlociu şi inferior şi Argeşului superior (Vâlsan, Râul 

Doamnei, Râul Târgului). 

 Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE 

ATENŢIE. 

 Debitele vor fi în general staţionare. 

 Formaţiunile de gheaţă (ace de gheaţă, gheaţă cristalină şi gheaţă la maluri) 

existente în bazinul superior al Bistriţei se vor menţine fără modificări importante. 
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 Se va menţine fenomenul de ”sec” pe: Cârcinov (bazinul Argeş), 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 25.11 – 

26.11.2012 a fost în scădere, având valoarea de 3.900 mc/s, sub media 

multianuala a lunii noiembrie (4.650mc/s). 

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

 Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (3.700 mc/s). 

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

 

 

2. Situaţia meteorologică în intervalul 25.11.2012, ora 08 – 26.11.2012, ora 06 

 

ÎN ŢARĂ 

 Vremea s-a menţinut apropiată de regimul termic normal pentru această dată. 

Cerul a fost mai mult noros în sudul, centrul şi estul ţării şi a prezentat înnorări 

temporare în restul teritoriului. Cu totul izolat a plouat slab şi a burniţat în Muntenia 

şi Maramureş. La începutul intervalul şi din nou în cursul nopţii s-a semnalat ceaţă, 

local în Moldova şi pe arii restrânse în Transilvania, Banat şi izolat în Muntenia. 

Vântul a suflat în general slab. Temperaturile maxime au fost cuprinse între 3 grade 

la Darabani şi Mahmudia şi 14 grade la Lugoj, iar la ora 06 valorile termice se 

încadrau între -3 grade la Braşov şi Rădăuţi şi 7 grade la Şiria, Calafat, Drăgăşani, 

Drobeta Turnu Severin, Halânga, Târgu Jiu, Târgu Logreşti, Stolnici şi Titu. 

Observaţie: În intervalul de diagnoză au fost in vigoare 4 avertizări cod galben de 

fenomene periculoase imediate, 2 de către SRPV Bacău şi câte una de către SRPV 

Cluj şi SRPV Sibiu. 

LA BUCUREŞTI 

 Cerul a fost mai mult noros, exceptând seara şi începutul nopţii când a fost 

variabil. Vântul a suflat slab. Temperatura maximă a fost de 9 grade la Băneasa şi 

Afumaţi şi 10 grade la Filaret, iar la ora 06 se înregistrau 6 grade la toate staţiile 

meteo. 

 

 

3. Prognoza meteorologică pentru intervalul 26.11.2012, ora 08 – 27.11.2012, 

ora 08 

 

ÎN ŢARĂ 

 În regiunile extracarpatice cerul va fi mai mult acoperit în prima parte a zilei 

şi din nou spre sfârşitul intervalului. În restul teritoriului înnorările vor fi 
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temporare. Dimineaţa şi noaptea, în zonele joase va fi ceaţă, izolat persistentă şi 

posibil asociată cu burniţă. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile 

maxime vor fi cuprinse între 4 şi 14 grade, iar cele minime se vor situa între -3 şi 7 

grade, mai coborâte în depresiunile din estul Transilvaniei, spre -8 grade. 

LA BUCUREŞTI 

 Cerul va avea înnorări, mai ales în prima parte a intervalului, iar vântul va 

sufla în general slab. Dimineaţa şi noaptea vor fi condiţii de ceaţă. Temperatura 

maximă se va situa în jurul valorii de 11 grade, iar cea minimă va fi de 0...2 grade. 

 

 

II. CALITATEA APELOR 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite.  

  

 

III.  CALITATEA MEDIULUI 

 

1. În domeniul aerului 

 Nu au fost semnalate evenimente deosebite.  

  

2. În domeniul solului şi vegetaţiei 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite.  

 

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. 

 

 

 


