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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 27.11.2012 ora 7.00 – 28.11.2012, ora 7.00 

 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

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

28.11.2012, ora 06.00 

RÂURI: Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursul inferior al 

Mureşului, unde au fost în scădere uşoară. 

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, Bârlad, Râmnicu Sărat, pe 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 vor fi în uşoară diminuare şi restrângere. 
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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 27-

28.11.2012 a fost în scădere, având valoarea de 3600 mc/s, sub media multianuala 

a lunii noiembrie (4650 mc/s). 

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

 

 Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (3500 mc/s). 

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

 

 

2. Situaţia meteorologică în intervalul 27.11.12, ora 08–28.11.12, ora 06 

În ţară, vremea a continuat să se încălzească uşor în majoritatea regiunilor, 

exceptând Oltenia, Moldova şi local Transilvania, unde valorile termice diurne au 

fost în scădere faţă de intervalul anterior. Cerul a fost variabil, dar a prezentat 

înnorări în Maramureş, Oltenia şi Moldova. Local, s-a semnalat ceaţă în zonele 

joase din sudul, centrul şi estul ţării, unde izolat, a persistat şi a fost asociată cu 

burniţă. Vântul a suflat slab şi moderat, cu intensificări trecătoare în Delta Dunării. 

Temperaturile maxime au fost cuprinse între -1 grad la Joseni şi 17 grade la Lugoj şi 

Reşiţa, iar la ora 06 valorile termice se încadrau între -5 grade la Sfântu Gheorghe 

(Covasna) şi 13 grade la Oraviţa. 

Observaţie: în intervalul de diagnoză au fost în vigoare 21 de avertizări cod galben 

de fenomene meteorologice periculoase imediate, emise după cum urmează: câte 5 

de către SRPV Sibiu şi SRPV Cluj, patru de către SRPV Bacău, câte trei de către 

CNPM Bucureşti pentru Muntenia şi SRPV Craiova şi una de către SRPV 

Timişoara. 

La Bucureşti, vremea a fost mai caldă decât în mod obişnuit pentru această dată. 

Cerul a fost variabil la senin, dar cu înnorări spre sfârşitul intervalului, când s-a 

semnalat şi ceaţă. Vântul a suflat în general slab. Temperatura maximă a fost de 13 

grade la toate staţiile meteorologice, iar la ora 06 se înregistrau 1 grad la Băneasa şi 

2 grade la Afumaţi şi Filaret. 

3. Prognoza meteorologică pentru intervalul 28.11.12, ora 08 –29.11.12, ora 08 

În ţară, vremea va fi în general frumoasă şi caldă pentru această data, cu precădere 

în vestul ţării. Cerul va fi variabil, cu înnorări şi ploi slabe pe arii restrânse, spre 

seară şi noaptea, în Crişana, Banat, vestul Olteniei. Vântul va sufla slab şi moderat, 

cu unele intensificări în vest, sud-est şi la munte. Temperaturile maxime vor fi 

cuprinse, în general, între 7 şi 17 grade. Local în zonele joase din sud, centru şi est 

va mai fi ceaţă, posibil persistentă şi cu totul izolat asociată cu burniţă. 
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Temperaturile minime se vor situa între 0 şi 10 grade, mai scăzute în depresiuni, dar 

şi mai ridicate în sud-vest.  

La Bucureşti, cerul va fi variabil, cu înnorări şi ceaţă în primele ore ale intervalului, 

iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 12...13 grade, 

iar cea minimă de 3...5 grade. Dimineaţa vor fi condiţii de ceaţă. 

II. CALITATEA APELOR 

Pe râurile interioare  

S.G.A. Dolj informează despre producerea în data de 27.11.2012 a unei 

poluări cu produs petrolier pe canalul meteoric, gura de evacuare G6, de pe 

platforma S.C. O.M.V. Petrom S.A. – Combinatul Doljchim Craiova, datorită 

dezafectării unor instalaţii. Măsuri întreprinse: reprezentanţii S.G.A. Dolj au 

acţionat cu doi saci de spillsorb în scopul depoluării.  

 

S.G.A. Bistriţa-Năsăud informează despre producerea în data de 26.11.2012 

a unei poluări a Pârâului Băilor (afluent de dreapta al râului Someşul Mare) în zona 

localităţii Rodna cu ape de mină provenite de la galeria 23 August din cadrul 

perimetrului minier cu activitate sistată Valea Vinului aparţinând S.C. Conversmin 

S.A. Bucureşti. Fenomenul s-a produs din cauza unei tentative de sustragere a 

deşeurilor metalice rămase în subteran, s-a manifestat printr-o modificare a culorii 

apei şi a avut doar un impact local, nefiind semnalată mortalitate piscicolă. 

Reprezentanţii S.G.A. Bistriţa-Năsăud au prelevat probe de apă şi au convocat 

personalul S.C. Conversmin S.A. pentru stabilirea unor măsuri în vederea sistării 

evacuărilor de ape de mină. Tendinţa fenomenului este de descreştere, situaţia 

fiind monitorizată în continuare.    

 

Pe fluviul Dunărea şi pe Marea Neagră nu au fost semnalate evenimente 

deosebite. 

 

 

III.  CALITATEA MEDIULUI 

1. În domeniul aerului 

 Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează că din rezultatele 

analizelor efectuate în cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare în data de 

26.11.2012 nu s-au constatat depăşiri ale pragurilor de alertă pentru NO2 (dioxid de 

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

Valoarea limită zilnică pentru PM10 (50 µg/mc) a fost depăşită la staţiile: CS-3 

Moldova Nouă (trafic), NT-3 Taşca (industrial), OT-1 Slatina (industrial),  PH-

5 Ploieşti (trafic). 

 

2.  În domeniul solului şi vegetaţiei  

Nu au fost semnalate evenimente deosebite.  

 

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 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. 

 
 

 

 


