
 
B-dul Libertății nr. 12, Sector 5, București   Tel: 004 021 408 9605, Fax: 004 021 316 6138    www.mmediu.ro 

 
GUVERNUL ROMÂNIEI 

MINISTERUL MEDIULUI ȘI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 

 

 

Serviciul relații cu publicul și mass-media 
19 noiembrie 2013 

 

 

 

RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 18.11.2013, ora 08.00 – 19.11.2013, ora 08.00 
 

 

 

 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia şi prognoza hidrologică pe râurile interioare şi Dunăre din 19.11.2013, ora 06.00 

RÂURI: Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursurile mijlocii şi inferioare ale 

Someşului şi Mureşului unde au fost în scădere uşoară. 

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

mari (în jurul şi peste mediile multianuale lunare) pe cursurile superioare ale râurilor  Vişeu, 

Crişul Alb, Bistriţa, unele râuri din bazinul Oltului (Teliu, Ghimbăşel, Bârsa, Turcu, Breaza, 

Arpaş, Porumbacu) şi din Dobrogea (Slava, Hamangia, Râmnic, Cartal) şi mai mici (sub 30% din 

normalele lunare) pe Moraviţa, Cerna, Bârlad, Jijia superioară, unele râuri din bazinele 

hidrografice Someş (Bistriţa inferioară, Ilişua, Fizeş, Cavnic) şi Mureş (Luţ, Comlod, Iara 

superioară, Feernic, Visa, Sebeş, Râul Mare).                                  

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

 

 Debitele vor fi în general staţionare, exceptând cursurile mijlocii şi inferioare ale 

Someşului şi Mureşului 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 18-19.11.2013 a 

fost staţionar, având valoarea de 6100 m
3
/s, situându-se peste media multianuală a lunii 

noiembrie (4650 m
3
/s). 

 Aval Porţile de Fier debitele au fost în creştere pe sectoarele Gruia-Bechet şi Călăraşi-

Tulcea şi în scădere pe sectorul Corabia-Olteniţa. 
 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (6000 m³/s). 

 Aval Porţile de Fier debitele vor fi în scădere la Gruia şi pe sectorul Zimnicea-Olteniţa şi 

în creştere pe sectoarele Calafat-Tr.Măgurele şi Călăraşi-Tulcea. 

 
 

2. Situaţia meteorologică în intervalul 18.11.2013, ora 08.00 – 19.11.2013, ora 06.00 

În ţară, vremea a fost închisă în estul şi sud-estul ţării şi a plouat slab sau a burniţat local în 

Moldova şi izolat în Dobrogea şi zona deluroasă a Munteniei. În restul teritorilui cerul a fost 
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variabil. Vântul a suflat suflat slab şi moderat cu unele intensificări în sudul Banatului şi al 

Transilvaniei. Temperaturile maxime au fost cuprinse între 5 grade la Câmpina, Târgu Neamţ, 

Joseni, Suceava, Topliţa şi Ştei şi 15 grade la Dumbrăveni, Caransebeş şi Bistriţa, iar la ora 06 se 

înregistrau între -3 grade la Sfântu Gheorghe (Covasna) şi 11 grade la Mangalia. A fost ceaţă, 

îndeosebi dimineaţa, local în nord-vest şi centru şi izolat în rest. 

Observaţie: în intervalul de diagnoză au fost în vigoare 11 atenţionări cod galben de fenomene 

meteorologice periculoase imediate, 4 emise de către SRPV Cluj, 2 de către SRPV Craiova, SRPV 

Timişoara şi SRPV Sibiu şi una de către CNPM Bucureşti. 

La Bucureşti, cerul a fost variabil, mai mult noros după-amiaza. Vântul a suflat slab şi moderat. 

Temperatura maximă a fost de 9 grade la Afumaţi şi 10 grade la Filaret şi Băneasa, iar la ora 06 se 

înregistrau 3 grade la Afumaţi şi Băneasa şi 4 grade la Filaret. 

 

3. Prognoza meteorologică pentru intervalul 19.11.2013, ora 08.00 – 20.11.2013, ora 08.00 

În ţară, în regiunile sudice şi estice vremea va fi predominant închisă, cu nebulozitate stratiformă 

şi pe arii restrânse ploi slabe sau burniţe. În restul teritoriului cerul va fi variabil, cu înnorări 

temporare îndeosebi în a doua parte a intervalului, când va ploua local în Banat, Crişana şi 

Oltenia. Vântul va sufla slab şi moderat cu intensificări pe crestele montane, în Moldova, sudul 

Banatului şi al Transilvaniei. Valorile termice maxime, uşor mai ridicate decât mediile 

climatologice îndeosebi în regiunile intracarpatice, se vor situa între 7 şi 15 grade. Temperaturile 

minime vor fi cuprinse între 1 şi 11 grade, uşor mai scăzute în depresiuni spre -2 grade. Dimineaţa 

şi noaptea în zonele joase izolat se va semnala ceaţă.  

La Bucureşti, cerul va fi mai mult noros şi vor fi condiţii de burniţă sau ploaie slabă. Vântul va 

sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 10 grade, iar cea 

minimă va fi de 5...6 grade. 

 

II. CALITATEA APELOR 

 

2.1. Pe fluviul Dunărea 

 

 GNM-CJ Galaţi, APM Galaţi şi ABA-Prut, revin cu informaţii despre măsurile luate 

pentru depoluarea petei de produse petroliere de pe Fluviul Dunărea, din zona Port Galaţi 

(pată compactă mal stâng Fluviul Dunărea, pe o suprafaţă de luciu de apă de 30 mp), 

localizată în DANA 4, SC ROMPORTMET SA Galaţi, observată la ora 08.15, în data de 

15.11.2013. S-a intervenit de către SC ROMPORTMET SA cu 50 kg absorbant Spill sorb şi 

36m baraje plutitoare. Nu s-a identificat sursa poluării. 

Probele iniţiale prelevate din Fluviul Dunărea de către SGA Galaţi, din data de 15.11.2013, au 

confirmat prezenta substanţelor extractibile (5,3 mg/l). 

În perioada 15-16.11.2013, a scăzut concentraţia de substanţe extractibile de la 6 mg/l în data de 

15.11.2013, la 1,6 mg/l în data de 16.11.2013. Ulterior, în data de 18.11.2013, nu s-au mai 

înregistrat irizaţii pe Fluviul Dunărea, iar pata de hidrocarburi de 30 mp a fost eliminată în 

totalitate.  

 

2.2. Pe râurile interioare 

APM Dâmboviţa revine cu informaţii despre măsurile de remediere datorită poluării din 

data de 17.11.2013, ora 15.00 a solului, datorită unei coroziuni la o conductă pompare ţiţei, a 

OMV Petrom, Asset VI, Muntenia Central, la depozitul de ţiţei Cobia, datorită scurgerii a 800 l 
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ţiţei pe 600 m şanţ ape pluviale (teren silvic) şi 100 m albie pârâu Cobia (jud Dâmboviţa). S-au 

construit 2 gropi de poziţie din care se videanjeză ţiţeiul scurs şi 3 baraje de depoluare aval pe pr. 

Cobia. Se va decoperta terenul contaminat. 

   

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 perioada de 16-17.11.2013, 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 diametrul < 10 microni) (50 µg/mc), a fost depăşită după cum 

urmează (date validate de către APM-urile locale). 

 - în data de 16.11.2013, la staţia BH-2 Oradea (industrial) (jud. Bihor);   

 - în data de 17.11.2013,  BH-2 Oradea (industrial) (jud. Bihor) şi PH-5 Ploieşti (trafic) 

(jud. Prahova). 
 

2.  În domeniul solului, vegetaţiei şi apelor subterane 

 APM Olt informează despre următoarele trei poluări accidentale ale solului, datorită 

coroziunii unor conducte de transport apă sărată de zăcământ şi ţiţei, ale OMV Petrom în 

data de 18.11.2013, zona Ciureşti (jud Olt), după cum urmează: 

 - la ora 15,00 la Parcul 08, la conducta pompare apă zăcământ, s-au scurs 40 l apă sărată, 

afectată o suprafaţă de 6 mp teren arabil;  

 - la ora 12.00, conducta colectoare de ţiţei de la Sonda 159, s-au scurs 30 litri apă sărată şi 

10 litri ţitei, afectată o suprafaţă de 5 mp teren;  

 - la ora 14.00, la conducta de pompare apă de zăcământ, la Parcul 1 Ciureşti, s-au scurs 40 

litri apă sărată. S-au oprit pompările în conductele avariate, s-au izolat conductele şi se lucrează la 

remedierea lor.  

 

APM Argeş informează despre următoarele poluări accidentale ale solului cu 

hidrocarburi şi apă sărată de zăcământ, după cum urmează: 

- în zona Samara Cocu, sector 10 Poiana Lacului (jud Argeş), datorită corodării a 

două conducte de transport apă sărată de zăcământ, aparţinând OMV Petrom, din data de 

17.11.2013, ora 10.00, cu 50 litri, fiind afectată o suprafaţă de 10 mp păşune privată, 

respectiv cu 20 litri, pe 4mp. S-a oprit pomparea în conductele avariate, se remediază spărturile 

şi se vor curaţa zonele afectate.  

- cu 5 litri ţiţei şi 30 litri apă sărată de zăcământ, fiind afectată o suprafaţă de 6 mp 

teren margine de drum comunal, la ora 13.00, în data de 15.11.2013, datorită coroziunii la o 

conductă de colectare, zona Negrea (jud Argeş), aparţinând OMV Petrom, zona de producţie III  

Muntenia Vest, la 500 m de sonda 2482, sector Săpata, zona Poiana Lacului. S-a oprit pomparea 

în conducta avariată, se remediază spărtura şi se va curăţa zona afectată. 

  

 GNM CJ Vrancea revine cu informaţii referitoare la efectele exploziilor în lanţ, care 

au deteriorat conducta de transport ţiţei Bărăganu-Oneşti aparţinând S.C. CONPET S.A., în data 

de 08.11.2013, ora 15.10, ca urmare a lucrărilor de pistonare pentru recuperarea zestrei de ţiţei în 

13 puncte între localităţile Cornăţel, jud. Bacău şi Rugineşti, jud. Vrancea (11 explozii pe teritoriul 

jud. Bacău şi 2 explozii pe teritoriul jud. Vrancea). În zona localităţii Urecheşti au fost observate 

11 cratere cu diametre între 15 şi 20 m şi adâncimi de 2-4 m, fragmente de sol şi de conductă fiind 

proiectate până la distanţe de 300 m. Solul a fost poluat cu ţiţei pe cca 400 mp, la avaria 

produsă în judeţul Vrancea, localitatea Rugineşti, unde s-a identificat un crater format de 
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suflul exploziei, care a produs o scurgere de ţiţei în zona învecinată a acestuia. Echipa de 

intervenţie a SC Conpet SA a vidanjat un volum de 25mc de ţiţei din craterul format de 

explozie, urmând a se efectua lucrări de ecologizare a solului şi readucere a terenului la starea 

initială, cu o societate autorizată în acest sens (SC Envirotech SRL Constanţa). Exploziile au 

afectat sol teren agricol cultivat cu porumb, în afara zonelor de locuit. Zona afectată a fost 

securizată, marcată în vederea ecologizării, scurgerile de ţiţei fiind limitate prin îndiguire cu 

pământ şi împrejmuire cu cordoane de material absorbant. 

Au fost avariate 22 de locuinţe şi 3 autoturisme în satul Urecheşti, com. Urechesti, jud. Bacău, o 

locuinţă în satul Cornăţel şi temporar, pentru câteva ore, reţeaua electrică. Nu s-au înregistrat 

victime şi nu a fost afectat cursul de apă al râului Trotuş. 

Urmare a inspecţiei din perioada 08-09.11.2013, au fost stabilite următoarele măsuri: 

- se vor efectua lucrări de ecologizare a zonei afectate de poluarea de ţiţei şi readucere a terenului 

la starea initială, termen de realizare 30.11.2013; 

- după finalizarea lucrărilor de ecologizare se vor efectua analize de sol pentru verificarea gradului 

de contaminare cu ţiţei a zonei afectate, termen de realizare 30.11.2013; 

- solul poluat cu ţiţei şi bucăţile de conductă rezultate ca urmare a exploziei vor fi eliminate / 

valorificate prin unităţi autorizate şi se va prezenta la GNM-CJ Vrancea copia formularului de 

transport, conform HG nr. 106/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe 

teritoriul României; 

- se interzice activitatea de dislocuire a zestrei de ţiţei pe tronsonul Oneşti-Mărtineşti, până la 

identificarea cauzelor care au condus la exploziile în lanţ şi adoptarea unor soluţii tehnice care să 

prevină astfel de evenimente – termen de realizare permanent; 

- Se va notifica APM cu privire la dislocuirea zestrei de ţiţei din conducta Bărăganu-Oneşti, în 

vederea stabilirii necesităţii revizurii autorizaţiei de mediu, nr 5/12.10.2009 – termen de realizare 

22.11.2013. 

Urmare a  poluării accidentale  constatată  în data de 08.11.2013, GNM-CJ Vrancea a 

sancţionat contravenţional SC Conpet SA Ploieşti, pentru încălcarea prevederilor art. 11 l, 

lit. h, din legea Fondului Funciar nr. 18/1991 cu modificările şi completările ulterioare.  

 
 

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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