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în intervalul 21.11.2013, ora 08.00 – 22.11.2013, ora 08.00 

 
 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia şi prognoza hidrologică pe râurile interioare şi Dunăre din 22.11.2013, ora 06.00 

RÂURI: Debitele au fost în general staţionare. 

 Mici creşteri de niveluri şi debite s-au înregistrat pe unele râuri mici din vestul ţării 

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 sudul şi estul ţării, mai 

ales din zonele de deal şi munte, datorită precipitaţiilor prognozate şi propagării. 

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

DUNĂRE: Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 21-22.11.2013 a 

fost în scădere, având valoarea de 5400 mc/s, situându-se peste media multianuală a lunii 

noiembrie (4650 mc/s). 

 Aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Călăraşi, relativ 

staţionare la Feteşti şi Cernavodă şi în creştere pe sectorul Hârşova – Tulcea. 
 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (5200 m³/s). 

 Aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia - Galaţi şi relativ 

staţionare pe sectorul Călăraşi – Tulcea. 
 

 

2. Situaţia meteorologică în intervalul 21.11.2013, ora 08.00 – 22.11.2013, ora 06.00 

În ţară, valorile termice au caracterizat o vreme mai caldă decât în mod normal pentru această 

dată în aproape toate regiunile, abaterile pozitive faţă de mediile climatologice fiind chiar şi de 

10...11 grade în centrul şi sud-estul teritoriului, unde peste zi au fost interval prelungite de vreme 

frumoasă, cu cer variabil. În schimb, în vest şi sud-vest au fost înnorări şi local ploi slabe, iar în 

mai multe judeţe din Moldova şi Muntenia şi izolat în Oltenia şi estul Transilvaniei a fost ceaţă 

persistentă. În Carpaţii Meridionali, la peste 1900 m altitudine, pe timpul nopţii precipitaţiile au 

fost şi sub formă de ninsoare. Vântul a suflat slab şi moderat, cu unele intensificări la munte, în 
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sudul Banatului şi în nordul Dobrogei. Temperaturile maxime au fost cuprinse între 5 grade la 

Joseni şi 19 grade la Cernavodă şi Medgidia, iar la ora 06 se înregistrau valori termice între 0 

grade la Topliţa, Joseni şi Miercurea Ciuc şi 14 grade la Constanţa. 

Observaţie: în intervalul de diagnoză au fost în vigoare 17 atenţionări cod galben privind 

fenomene meteorologice periculoase imediate, respectiv ceaţă şi vizibilitate redusă, 8 emise de 

către CNPM Bucureşti pentru Muntenia, 5 de către SRPV Bacău, 3 de către SRPV Craiova şi una 

la SRPV Sibiu.  

La Bucureşti, regimul termic a fost caracterizat de valori mai ridicate decât ar fi normal în ultima 

decadă a lunii noiembrie. Ca aspect însă, a predominat o vreme închisă cu ceaţă destul de 

persistentă şi nebulozitate stratiformă, exceptând orele după-amiezei când cerul de devenit 

variabil. Vântul a suflat în general slab. Temperatura maximă a fost de 10 grade la Afumaţi, 13 

grade la staţia Băneasa, 14 grade la Filaret, iar la ora 06 se înregistrau 7 grade la Afumaţi şi 8 

grade la Filaret şi Băneasa. 

 

3. Prognoza meteorologică pentru intervalul 22.11.2013, ora 08.00 – 23.11.2013, ora 08.00 

În ţară, regimul termic va fi în continuare caracterizat de valori mai ridicate decât ar fi normal în 

ultima decadă a lunii noiembrie. În sudul şi estul ţării şi parţial în centru vremea va fi în general 

închisă, dimineaţa va fi ceaţă şi posibil burniţă, iar după orele amiezei vor fi ploi locale în 

Moldova, Dobrogea şi pe arii mai restrânse în Muntenia şi Oltenia. În estul extrem cantităţile de 

apă pot depăşi pe suprafeţe mici 10...15 l/mp. În restul teritoriului cerul va deveni variabil, iar ploi 

slabe vor mai fi posibile izolat. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări pe crestele 

montane înalte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 9 şi 17 grade, iar cele 

minime între 3 şi 12 grade, mai scăzute în depresiuni. Pe timpul nopţii se va forma din nou ceaţă, 

cu caracter local, mai ales în centrul ţării. 

La Bucureşti, vremea va fi în general închisă, dar regimul termic se va menţine peste cel obişnuit 

al datei. Dimineaţa va fi ceaţă, apoi vor fi condiţii ca trecător să plouă slab. Vântul va sufla slab 

până la moderat. Temperatura maximă va fi de 12...14 grade, iar cea minimă de 8...9 grade. 

 

II. CALITATEA APELOR 

Pe râurile interioare 

S.G.A. Braşov şi A.P.M. Braşov revin cu informaţii despre poluarea cu ape uzate din data 

de 19.11.2013, ora 10.10, a pâraielor Sub Masa Mare şi Şinca în zona localităţii Poiana Mărului. 

În urma verificărilor de la faţa locului s-a stabilit că aceasta s-a produs din cauza evacuării de ape 

uzate insuficient epurate de la staţia de epurare a S.C. Sergiana Prodimpex S.R.L. Poiana Mărului. 

Rezultatele analizelor probelor de apă prelevate de către S.G.A. Braşov indică depăşiri faţă de 

clasa a doua de calitate la unii indicatori. Nu s-a înregistrat mortalitate piscicolă. S-a impus 

agentului economic responsabil de producerea poluării să ia măsuri urgente de remediere a staţiei 

de epurare, a cărei funcţionare va fi monitorizată până la încadrarea în prevederile autorizaţiei de 

gospodărire a apelor. S.G.A. Braşov va sancţiona S.C. Sergiana Prodimpex S.R.L. Poiana Mărului 

conform legislaţiei în vigoare.   
 

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

 

 

III.  CALITATEA MEDIULUI 

1. În domeniul aerului 
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 Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează că din rezultatele analizelor 

efectuate în cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare în data de 20.11.2013 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) şi ale valorii limită zilnice pentru PM10 (50 µg/m3).  
 

2.  În domeniul solului, vegetaţiei şi apelor subterane 

A.P.M. Argeş informează despre producerea în data de 21.11.2013, ora 08.30, a unei 

poluări cu 20 l de ţiţei şi 75 l de apă de zăcământ a 40 mp de sol (livadă proprietate privată) în 

zona Vaţa din cauza coroziunii unei conducte aparţinând S.C. O.M.V. Petrom S.A. Măsuri: s-a 

oprit pomparea, s-a izolat zona, s-a reparat conducta, s-a ecologizat suprafaţa afectată.  

 

 

G.N.M.-C.J. Mehedinţi revine cu informaţii despre poluarea solului cu hidroxid de sodiu 

(sodă caustică) din zona Balota din data de 19.11.2013 cauzată de rasturnarea unei cisterne. În 

seara accidentului reprezentanţii I.S.U. Mehedinţi au izolat zona şi au aplicat un strat absorbant de 

nisip pentru a împiedica infiltrarea în sol a substanţei. Cisterna avariată a fost ridicată în vederea 

transportării la Bacău. În cursul zilei de 21.11.2013 substanţa chimică a fost transbordată într-o 

altă cisternă şi transportată către destinatar. Reziduurile rămase au fost neutralizate de către 

reprezentanţii firmei transportatoare conform fişei tehnice. Suprafaţa afectată a fost ecologizată 

integral.  
 

 

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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