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I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia şi prognoza hidrologică pe râurile interioare şi Dunăre din 01.11.2013, ora 06.00 

RÂURI:  

 

Debitele au fost în general staţionare, exceptând Crişul Negru, Crişul Alb şi cursurile 

inferioare ale Someşului şi Mureşului (sector Arad-Nădlac), unde au fost în scădere uşoară. 

Debitele se situează la valori cuprinse între 30 – 90% din mediile multianuale lunare, mai 

mari (peste mediile multianuale lunare) pe: Crişul Alb, Crişul Repede, Arieş, Bega, Caraş 

superior, Nera superioară, Prahova, Buzău, cursurile mijlocii şi inferioare ale Mureşului şi 

Timişului, unele râuri din bazinul mijlociu şi inferior al Oltului (Breaza, Arpaşu Mare, Cârtişoara, 

Porumbacu, Sebeş, Valea Caselor, Olăneşti) şi unele râuri din Dobrogea (Slava, Hamangia, 

Râmnic, Cartal) şi mai mici (sub 30%) pe Tur, Cerna, Trotuş, unele râuri din bazinul hidrografic 

Someş (Fizeş, Lăpuş superior, Cavnic), Mureş (Iara superioară, Feernic, Sebeş, Râul Mare) şi 

Bârlad. 

 Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE. 
 

 Debitele vor fi în general staţionare, exceptând râurile Bârzava, Caraş, Nera şi cursurile 

mijlocii şi inferioare ale Crisului Negru şi Alb,  unde vor fi în uşoară scădere. 

 Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE. 
 

DUNĂRE: Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 31.10.2013-

01.11.2013 a fost în scădere, având valoarea de 3000 m
3
/s, situându-se sub media multianuală a 

lunilor: octombrie (3850 m
3
/s) şi noiembrie (4650 m

3
/s). 

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

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (3000 m³/s). 

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

 

 

2. Situaţia meteorologică în intervalul 31.10.2013, ora 08.00 – 01.11.2013, ora 06.00 

În ţară, chiar dacă valorile termice diurne au scăzut accentuat în toata ţara, cu până la 10...11 

grade în centrul şi nord-estul teritoriului, vremea a rămas uşor mai caldă decât în mod normal 
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pentru ultima zi din octombrie. Ziua, cerul a fost variabil, cu înnorări în Maramureş, Moldova, 

Dobrogea şi parţial în Transilvania, Banat şi Crişana. Noaptea nebulozitatea s-a accentuat în toate 

regiunile, exceptând partea de nord-est unde cerul s-a degajat. Cu totul izolat a plouat slab şi 

trecător în Crişana şi Carpaţii Occidentali. Vântul a suflat slab şi moderat, cu unele intensificări în 

sud-est şi pe crestele montane, iar în a doua parte a intervalului în Banat. În prima parte a zilei şi 

în cursul nopţii s-a semnalat ceaţă, local în centrul ţării şi izolat în rest. Temperaturile maxime au 

fost cuprinse între 10 grade Târnăveni şi Joseni şi 21 de grade la Halânga, Târgu Jiu şi Râmnicu 

Vâlcea, iar la ora 06 se înregistrau între 0 grade la Miercurea Ciuc şi 14 grade la Băile Herculane, 

Bozovici, Moldova Nouă, Oraviţa, Halânga, Drobeta Turnu Severin şi Mangalia. 

OBSERVAŢII: În intervalul de diagnoză au fost în vigoare 9 atenţionări cod galben pentru 

fenomene periculoase imediate, 6 emise de către SRPV Sibiu şi câte una de SRPV Cluj şi SRPV 

Timişoara pentru ceaţa şi vizibilitatea redusă, dar şi una pentru intensificări ale vântului de către 

SRPV Timişoara. 

La Bucureşti, chiar dacă vremea s-a răcit accentuat faţă de ziua precedentă, a rămas uşor mai 

caldă decât în mod normal pentru această dată. Cerul a fost variabil, cu înnorări în cursul 

nopţii. Vântul a prezentat întensificări temporare pe parcursul zilei, apoi a slăbit în intensitate. 

Temperatura maximă a fost de 18 grade la Afumaţi şi Băneasa şi 19 grade la Filaret, iar la ora 06 

se înregistrau 7 grade la Afumaţi, 8 grade la Băneasa şi 9 grade la Filaret. 

 

3. Prognoza meteorologică pentru intervalul 01.11.2013, ora 08.00 – 02.11.2013, ora 08.00 

În ţară, vremea va fi mai caldă pentru prima zi de noiembrie, cu precădere la deal şi la munte. 

Cerul va fi variabil în nord-estul ţării, dar va prezenta înnorări în celelate regiuni, cu precădere în 

cele sudice, centrale şi nord-vestice. În zonele joase, pe arii restrânse în primele ore ale zilei şi 

local pe parcursul nopţii, se va semnala ceaţă şi izolat vor fi ploi slabe sau burniţe. Vântul va sufla 

slab şi moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 şi 20 de grade, iar cele minime se 

vor situa, în general, între 2 şi 10 grade. 

La Bucureşti, cerul va avea înnorări şi mai ales noaptea, va fi ceaţă. Vântul va sufla slab până la 

moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 16 grade, iar cea minimă va fi de 8...9 

grade. 

 

II. CALITATEA APELOR 

2.1. Pe fluviul Dunărea 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

2.2. Pe râurile interioare 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

2.3. 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 30.10.2013, nu s-au constatat depăşiri ale 

pragurilor de alertă pentru NO2 (dioxid de azot), SO2 (dioxid de sulf), ale pragurilor de alertă și 

informare pentru O3 (ozon). Valoarea limită zilnică pentru PM10 (pulberi în suspensie cu 
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diametrul < 10 microni)  (50µg/mc), a fost depăşită la staţia PH-1 Ploieşti (trafic), jud 

Prahova, (date validate de către APM local). 

 

 APM Teleorman informează că în data de 31.10.13 a primit o informare de la Ispectoratul 

Regional al Mediului şi Apei Pleven Bulgaria, privind înregistrarea a trei depăşiri a valorii limite 

orare la indicatorul amoniac, la staţia automată Nikopole din cadrul “Sistemului automat de 

monitorizare a calităţii aerului de la graniţa româno-bulgară de-a lungul Dunării de Jos”. Au fost 

informati, în scris: sursa potenţială de poluare SC Donau Chem SRL Turnu Magurele (jud. 

Teleorman), GNM CJ Teleorman, instituţia prefectului şi ISU-Teleorman. 

 

 

2.  În domeniul solului, vegetaţiei şi apelor subterane 

 GNM CJ Brăila revine cu informaţii referitoare la poluarea cu ţiţei a solului, produsă în 

data de 30.10.2013 ora 11.40 în zona Ianca, jud Brăila, datorită coroziune conductă pompare 

Bărăganul Oneşti ce aparţine SC CONPET. Suprafaţa reală afectată 32 mp teren arabil. S-au 

deversat 400 litri ţiţei. Măsuri: s-a oprit pomparea, contactat firma SC Envirotech SRL Constanţa în 

vederea efectuării lucrărilor de depoluare, s-au împrăstiat produs petroabsorbant. 

 

A.P.M. Olt informează că în data de 31.10.2013, ora 09.00 s-a produs o poluare a 

solului în zona localitaţii Arceşti, comuna Pleşoiu, judeţul Olt, cauza defecţiune conductă de 

gazolină ce aparţine S.C. CONPET S.A.. Suprafaţa afectată a fost de cca. 1 mp (s-a observat 

solul brumat din cauza emanaţiilor de gaze). Masuri luate: Se monitorizează zona în care a avut 

loc defecţiunea, se efectuează lucrări de remediere a conductei şi se va ecologiza suprafaţa 

afectată.  

 

A.P.M. Argeş informează că în data de 31.10.2013, ora 09.30 s-a produs o poluare a 

solului în zona Săpata, judeţul Argeş, cauza coroziune conductă colectare ţiţei brut ce 

aparţine OMV PETROM. Suprafaţa afectată a fost de 30 mp fâneaţă cu lăstăriş zona 

pădure. S-au deversat 30 litri apă sărată şi 20 litri ţiţei. S-a oprit pomparea, se va remedia 

conducta şi se va ecologiza suprafaţa afectată.  

 

 

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. 
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