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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 20.11.2013, ora 08.00 – 21.11.2013, ora 08.00 

 
 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia şi prognoza hidrologică pe râurile interioare şi Dunăre din 21.11.2013, ora 06.00 

RÂURI: Debitele au fost în general staţionare. Mici creşteri de niveluri şi debite s-au 

înregistrat pe unele râuri mici din bazinele superioare ale Crişului Alb şi Crişului Negru şi zonele 

de munte datorită precipitaţiilor căzute în interval. 

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

mici (sub 30% din normalele lunare) pe Tur, Moraviţa, Cerna, Bârlad, Jijia superioară, unele râuri 

din bazinele hidrografice Someş (Ilişua, Fizeş, Lăpuş), Crişul Negru (Valea Roşie, Holod, Teuz) şi 

Mureş (Luţ, Comlod, Iara superioară, Feernic, Visa, Râul Mare).   

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

 
Debitele vor fi în general staţionare. Sunt posibile creşteri de niveluri şi debite pe unele 

râuri mici din vestul şi sud-vestul tării datorită precipitaţiilor prevăzute. 

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

 

DUNĂRE: Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 20 – 21.11.2013 a 

fost în scădere, având valoarea de 5700 mc/s, situându-se peste media multianuală a lunii 

noiembrie (4650 mc/s). 

Aval  Porţile  de  Fier debitele au fost în creştere pe sectoarele Gruia – Calafat şi Zimnicea 

– Tulcea şi în scădere pe sectorul Bechet – Tr. Măgurele. 

 

Debitul la intrarea în ţară va fi în scădere (5400 mc/s). 

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

sectorul Călăraşi – Tulcea. 

 

 

2. Situaţia meteorologică în intervalul 20.11.2013, ora 08.00 – 21.11.2013, ora 06.00 

În ţară, valorile termice în creştere faţă de ziua anterioară, au caracterizat o vreme mai caldă decât 

în mod normal pentru această dată din an îndeosebi în vest, nord-vest şi centru, unde abaterile faţă 

de mediile climatologice specifice perioadei au fost de până la 10 grade. Cerul a fost variabil, 

exceptând în prima parte a zilei regiunile extracarpatice, unde norii au persitat, iar dimineaţa pe 

arii restrânse s-a semnalat ceaţă şi cu totul izolat burniţă. În cursul nopţii, treptat nebulozitatea s-a 

accentuat în cea mai mare parte a teritoriului şi a plouat slab pe spaţii restrânse în vest şi sud-vest 

şi doar izolat la munte, în centru, în nord-vest şi în deltă. Vântul a suflat slab şi moderat, cu 
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intensificări susţinute în Banat, unde a atins la rafală viteze de 60...75 km/h, iar pe crestele 

montane înalte a fost tare, depăşind cu totul izolat 100 km/h. Temperaturile maxime au fost 

cuprinse între 8 grade la Topliţa şi Calafat şi 19 grade la Vărădia de Mureş, Holod şi Gurahonţ. La 

ora 06 se înregistrau -5 grade la Miercurea Ciuc şi 13 grade la Sulina, Gura Portiţei, Constanţa şi 

Mangalia. 

 

Observații: În intervalul de diagnoză au fost în vigoare 6 atenţionări meteorologice cod galben de 

fenomene meteorologice periculoase imediate: 4 atenţionari vizând intensificări ale vântului (3 

atenţionări emise de către SRPV Timişoara şi 1 atenţionare emisă de către SRPV Sibiu) şi 2 

atenţionări privind vizibilitatea scăzută emise de către CNPM pentru Muntenia. 

 

La București valorile termice au marcat o creştere uşoară, vremea devenind puţin mai caldă decât 

ar fi normal pentru acestă dată. Cerul a fost înnorat în prima parte a zilei, iar în orele dimineţii s-a 

semnalat ceaţă, în special în zona preorăşenească şi trecător burniţă. După-amiaza cerul s-a 

degajat, devenind variabil, iar spre sfârşitul intervalului s-a format din nou ceaţă. Vântul a suflat în 

general slab. Temperatura maximă a fost de 12 grade la staţiile meteo Băneasa şi Afumaţi şi 13 

grade la Filaret, iar la ora 06 se înregistrau 5 grade la Afumaţi şi Băneasa şi 6 grade la Filaret. 

 

 

3. Prognoza meteorologică pentru intervalul 21.11.2013, ora 08.00 – 22.11.2013, ora 08.00 

În ţară, vremea va fi caldă pentru ultima decadă a lunii noiembrie, îndeosebi în regiunile 

intracarpatice. Cerul va prezenta înnorări şi, mai ales după-amiaza şi noaptea, pe arii restrânse va 

ploua slab în vest, sud-vest şi la munte. În celelate zone, cu precădere în cele estice, numai izolat 

şi trecător se vor  semnala ploi slabe sau burniţă. Vântul va sufla slab şi moderat cu unele 

intensificări în zona montană înaltă, sudul Banatului şi pe litoral. Temperaturile maxime vor fi 

cuprinse între 9 şi 17 grade, iar cele minime între 1 şi 12 grade. Dimineaţa şi noaptea, în zonele 

joase mai ales din estul şi sudul ţării, pe spaţii restrânse va fi ceaţă.  

  

La București vremea va fi uşor mai caldă decât în mod obişnuit pentru această dată. Cerul va 

avea înnorări, dimineaţa şi noaptea va fi ceaţă, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura 

maximă va fi de 12...13 grade, iar cea minimă de 6...8 grade. 

 

 

II. CALITATEA APELOR 

 ABA Dobrogea-Litoral a informat că, în data de 20.11.2013, ora 08.50, pe plaja din 

stațiunea Mamaia, în zona hotelului Rex, a fost găsit un delfin mort. Acesta a fost ridicat de către 

reprezentanții SGA Constanța. Au fost informate, conform protocolului de colaborare: Institutul 

Național Român de Cercetare Marină “Grigore Antipa” și Organizația Nonguvernamentala “Mare 

Nostrum”. 
 

 

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 19.11.2013, 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 la staţia BH-2 Oradea (industrial) (jud. 

Bihor) (date validate de către APM-ul local). 

 

2.  În domeniul solului, vegetaţiei şi apelor subterane 

 GNM CJ Mehedinți a informat că, în data de 19.11.2013, ora 22.37, o cisternă care 

transporta sodă caustică (21.960 l, cu o concentrație de 48-50%) s-a răsturnat în afara părții 
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carosabile a drumului E70, în zona Dealul Balota, jud. Mehedinți. Cisterna aparține SC RAD 

TRANS SRL Bacău. În urma accidentului au fost mici pierderi de produs. S-a supravegheat zona 

până la ridicarea cisternei. 

 

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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