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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITAŢII MEDIULUI 

în intervalul 19.11.2013 ora 08.00 – 20.11.2013, ora 08.00 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia și prognoza hidrologică pe râurile interioare și Dunăre, din 20.11.2013, ora 06.00 

RÂURI:  

 Debitele au fost în general staţionare. 

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

mici (sub 30% din normalele lunare) pe: Tur, Lăpuş, Crasna, Moraviţa, Cerna, Bârlad, Jijia 

superioară, unele râuri din bazinul hidrografic Someş (Bistriţa inferioară, Ilişua, Fizeş, Cavnic) şi 

Mureş (Luţ, Comlod, Iara superioară, Feernic, Visa, Sebeş).   

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

 

 Debitele vor fi în general staţionare. 

 Sunt posibile creşteri izolate de debite pe unele râuri mici din zonele de deal din vestul, 

sudul şi estul ţării datorită precipitaţiilor prognozate. 

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

 

DUNARE:  
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 19-20.11.2013 a fost în 

scădere, având valoarea de 6000 mc/s, situându-se peste media multianuală a lunii noiembrie 

(4650 mc/s). 
 Aval Porţile de Fier, debitele au fost în creştere la Gruia şi pe sectoarele Bechet – Zimnicea 

şi Călăraşi – Tulcea, în scădere la Calafat şi relativ staţionare pe sectorul Giurgiu – Olteniţa. 

 

Debitul la intrarea în ţară va fi în scădere (5700 m³/s) . 

 Aval Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Calafat, staţionare la 

Bechet şi în creştere pe sectorul Corabia – Tulcea. 

 

 

 

2. Situaţia meteorologică în intervalul 19.11.13, ora 08.00 –20.11.13, ora 06.00 

În ţara, în sudul şi în estul ţării vremea a fost în general închisă, iar valorile termice s-au situat în 

jurul celor normale pentru perioada în care ne aflăm. În celelalte regiuni, însă vremea a fost mai 

caldă decât în mod normal la această dată această, iar cerul a prezentat înnorări temporare. A 

plouat slab sau a burniţat local în Dobrogea, pe arii restrânse în Moldova şi Muntenia şi izolat în 

http://www.mmediu.ro/


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

Oltenia. Vântul a suflat suflat slab şi moderat, cu unele intensificări în Moldova, sudul Banatului 

şi al Transilvaniei, precum şi pe crestele montane. Temperaturile maxime au fost cuprinse între 7 

grade la Huedin, Suceava, Rădăuţi, Voineasa, Calafat şi Bechet şi 16 grade la Gurahonţ şi 

Chişineu-Criş. La ora 06 se înregistrau -6 grade la Miercurea Ciuc şi 12 grade la Oraviţa, Gura 

Portiţei, Sulina şi Iaşi. Dimineaţa şi noaptea s-a semnalat ceaţă local în sudul, în sud-estul 

teritoriului şi izolat în centru. 

OBSERVAŢII: În intervalul de diagnoză au fost în vigoare 8 atenţionări cod galben de fenomene 

meteo periculoase imediate pentru intensificări ale vântului și ceață: 3 emise de către SRPV Sibiu, 

4 de către SRPV Timişoara și 1 de către CMR Muntenia. 

La Bucureşti, vremea a fost în general închisă şi normală din punct de vedere termic pentru 

această dată. Noaptea s-a format ceaţă, iar spre dimineaţă a burniţat. Vântul a suflat slab până la 

moderat. Temperatura maximă a fost de 8 grade la Băneasa şi la Afumaţi şi 9 grade la Filaret. La 

ora 06 temperatura aerului avea valori de 6 grade la Băneasa şi 7 grade la Filaret şi Afumaţi. 

 

3. Prognoza meteorologică în intervalul 20.11.13, ora 08.00 –21.11.13, ora 08.00 

În ţara, vremea se va încălzi, devenind caldă pentru această perioadă din an în toată ţara, cu 

maxime cuprinse între 9 şi 17 grade şi minime, în general, între 0 şi 10 grade. Cerul va fi temporar 

noros şi pe arii restrânse va ploua slab în est şi sud-est, iar după-amiaza şi noaptea în sud-vestul şi 

vestul ţării. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări în Moldova, Dobrogea, 

Transilvania, Banat, Crişana, precum şi la munte. Dimineaţa şi noaptea în zonele joase se va 

semnala ceaţă. 

La Bucureşti, cerul va avea înnorări temporare şi în prima parte a zilei vor fi mai fi condiţii de 

ceaţă şi trecător de ploaie slabă sau burniţă. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura 

maximă va fi în jur de 13 grade, iar cea minima de 5...6 grade.  

 

 

II. CALITATEA APELOR 

1.1. Pe fluviul Dunarea 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

1.2. Pe râurile interioare 

ABA Someș Tisa informează de producerea unei poluări accidentale în data de 19.11.2013 

pe pârâul Bailor, afluent de dreapta al râului Someșul Mare, localitatea Rodna, județul Bistrița 

Năsăud, provenind de la Perimetrul minier V. Vinului (galeria de bază), aparținând Conversmin 

S.A., de unde s-a scurs o cantitate încă neprecizată de ape de mină ce a condus la modificarea 

culorii apei în maroniu/gălbui; nu s-a semnalat mortalitate piscicolă sau alte efecte adverse;. 

Reprezentanții SGA - Bistrița Năsăud, împreună cu delegații G.N.M.- B.N. și I.J.S.U.- 

B.N. s-au deplasat în teren în vederea verificării operative a sesizării, constatându-se următoarele 

aspecte: 

- obiectivul minier este cu activitatea sistată iar cauza probabilă ce a generat evenimentul 

este constituită de o acțiune ilegală de sustragere a deșeurilor metalice rămase în galeriile 

subterane ale perimetrului minier; 

- au fost prelevate probe de apă în vederea determinării concentrațiilor pentru indicatorii 

specifici acestui gen de poluare în vederea evaluării impactului;  

- din elementele de care se dispune la această oră, rezultate din investigațiile din teren, se 

apreciază că evenimentul a fost de amploare redusă iar impactul este unul limitat / local în 
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condițiile în care debitul receptorului râul Someșul Mare a asigurat o capacitate de diluție 

corespunzătoare, iar emisia la sursa este sistată; 

- la fața locului a fost convocat reprezentantul deținătorului perimetrului minier 

(Conversmin SA) în vederea stabilirii imprejurărilor de producere a evenimentului și adoptarea 

măsurilor operative ce se impun; 

Evoluția evenimentului este monitorizată în continuare . 

 

APM Brașov și SGA Brașov informează că în data de 19.11.2013, ora 10.00, pe pârâul 

Sub Masa Mare, comuna Poiana Mărului, județul Brașov s-a observat o apă de culoare maronie. 

 Reprezentanții SGA Brașov s-au deplasat în teren pentru a preleva probe de apă și luarea 

măsurilor ce se impun . 

 

1.3. Pe Marea Neagra 

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 18.11.2013, 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) și ale valorii limită zilnice pentru PM10 (pulberi în suspensie cu 

diametrul < 10 microni) (50 µg/mc). 
 

2.  În domeniul solului şi vegetaţiei 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite, iar la nivelul fondului forestier de stat nu s-au 

înregistrat incendii sau doborâturi de vânt. 
 

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. 
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