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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITAŢII MEDIULUI 

în intervalul 26.11.2013 ora 08.00 – 27.11.2013, ora 08.00 

 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia și prognoza hidrologică pe râurile interioare și Dunăre, din 27.11.2013, ora 06.00 

RÂURI:  

Debitele vor fi în scădere, exceptând cursurile mijlocii şi inferioare ale Someşului, Crişurilor, 

Mureşului, Arieşului, Târnavelor, Begăi, Timişului, Jiului, Argeşului, Sucevei, Moldovei, 

Bistriţei, Buzăului şi cursurile inferioare ale Bârzavei, Caraşului, Cernei, Nerei, Ialomiţei, Rm. 

Sărat şi Putnei unde vor fi în creştere prin propagare. 

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

mari (în jurul şi peste mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele: Someşul Mare, Someşul 

Mic, Mureş, Bega, Timiş, Bârzava, Caraş, Cerna, Nera, Suceava, Moldova, Bistriţa, Rm. Sărat, 

Putna, Buzău, bazinele superioare şi mijlocii ale Crişului Alb, Argeşului, Ialomiţei, bazinele 

superioare ale Jiului şi Oltului şi cursurile superioare ale Vişeului şi Izei.  

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

Debitele vor fi în scădere, exceptând cursurile mijlocii şi inferioare ale Mureşului şi Siretului şi 

cursurile inferioare ale Someşului, Crişului Negru, Crişului Alb, Sucevei, Moldovei, Bistriţei şi 

Buzăului unde vor fi în creştere datorită propagării. 

 Pe unele râuri din bazinele superioare şi mijlocii ale Izei, Vişeului, Someşului Mare, 

Sucevei, Moldovei şi Bistriţei vor apărea formaţiuni incipiente de gheaţă (ace de gheaţă, gheaţă la 

maluri, izolat năboi). 

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

 

DUNARE:  
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 26 – 27.11.2013 a fost în 

creştere, 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 la Gruia şi pe sectorul Corabia – Tulcea 

şi în creştere pe sectorul Calafat – Bechet.  
 

Debitul la intrarea în ţară va fi staţionar (5400 m³/s) . 

 Aval Porţile de Fier debitele vor fi în creştere pe sectorul Gruia – Corabia şi în scădere pe 

sectorul Tr.Măgurele – Tulcea. 
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2. Situaţia meteorologică în intervalul 26.11.13, ora 08.00 –27.11.13, ora 06.00  

A.N.M. a emis o atenționare meteorologică, valabilă în intervalul 26 noiembrie 2013, ora 20 – 

27 noiembrie 2013, ora 14, vizând ninsori, intensificări ale vântului, viscol, conform căreia: 

- în intervalul menţionat, în Banat, Oltenia şi vestul Munteniei, precum şi în Munţiii Banatului 

şi zona Carpaţilor Meridionali, va ninge, iar local şi temporar vântul va avea intensificări, 

viscolind zăpada. Cantităţile de precipitaţii vor depăşi 15...20 l/mp, iar stratul de zăpadă va fi 

mai consistent;  

- în centrul şi estul Munteniei, inclusiv în zona municipiului Bucureşti, ninsorile vor fi slabe 

cantitativ, dar vântul va avea intensificări cu viteze de 50-55 km/h şi temporar 65-70 km/h.  

Această atenționare meteorologică a fost transmisă de către Centrul Operativ pentru Situaţii de 

Urgenţă al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice către: Inspectoratul General pentru 

Situaţii de Urgenţă, Secretariatul General al Guvernului, Centrul de Situații al Guvernului, 

Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor, 

Ministerul Sănătății, Ministerul Economiei, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Comisia 

Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, Serviciul de Protecție și Pază, Serviciul de 

Telecomunicații Speciale, S.C. Hidroelectrica S.A., Agenția Naţională de Îmbunătăţiri Funciare și 

către Comitetele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă vizate: ARGEŞ, BUZĂU, CARAŞ-SEVERIN, 

DAMBOVIŢA, DOLJ, GIURGIU, GORJ, HUNEDOARA, MEHEDINŢI, OLT, PRAHOVA, SIBIU, 

TELEORMAN, TIMIŞ, VÂLCEA, ILFOV si Municipiul BUCUREŞTI (17 prefecturi) – COD 

Galben. 

În ţara, vremea a continuat să se răcească în toată ţara, mai accentuat în sud şi în est, unde s-au 

înregistrat valori de temperatură chiar şi cu 10...11 grade mai mici decât în ziua precedentă; 

maximele termice s-au încadrat între -1 grad la Dumbrăviţa de Codru şi 8 grade la Pătârlagele şi 

Mangalia, reprezentând valori mai scăzute decât mediile climatologice ale datei. Pe parcursul zilei, 

cerul a fost variabil în nord-vest şi noros în restul ţării şi s-au semnalat precipitaţii sub formă de 

ploaie, lapoviţă şi izolat ninsoare în Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei şi local în Banat şi 

Transilvania. În Dobrogea s-au semnalat ploi şi lapoviţă. Începând cu orele serii în sud-sud-vest 

ninsorile au devenit predominante, iar vântul a fost din ce în ce mai intens, local şi temporar 

zăpada fiind viscolită. În tot intervalul de diagnoză au fost rafale de 50...55 km/h local în regiunile 

sudice şi de răsărit şi cu totul izolat în rest, iar noaptea s-au atins chiar 65...70 km/h îndeosebi în 

estul Munteniei. La ora 06 se înregistrau valori termice cuprinse între -6 grade la Satu Mare şi 4 

grade la Mangalia şi Sulina. Era strat de zăpadă în zona montană, unde măsura până la 47 cm în 

Masivul Făgăraş, pe suprafeţe relativ extinse în Banat, Oltenia şi Muntenia, până la 14 cm şi doar 

izolat în rest, conform măsurătorilor efectuate pe platformele staţiilor meteo, la ora 02. 

Observaţie: în intervalul de diagnoză au fost emise 4 atenţionări cod galben privind fenomene 

meteorologice periculoase imediate, 2 de către CNPM Bucureşti, pentru Muntenia şi 2 de către 

SRPV Constanţa.  

La Bucureşti, vremea s-a răcit accentuat şi s-a înrăutăţit în partea doua a intervalului. Înnorările 

au persistat, pe timpul zilei trecător a plouat slab, apoi s-a semnalat lapoviţă. Începând din orele 

serii a nins continuu, iar vântul s-a intensificat, atingând la rafală viteze de 55...60 km/h, viscolind 

temporar zăpada. Temperatura maxima a fost de 5 grade la toate staţiile meteo, iar la ora 06 se 

înregistrau 0 grade. Pe platformele staţiilor meteo, stratul de zăpadă era de 6 cm, la măsurătorile 

de la ora 02, însă a continuat să ningă şi după această oră.  

 

3. Prognoza meteorologică în intervalul 27.11.13, ora 08.00 –28.11.13, ora 08.00 

În ţara, vremea va fi mai rece decât în mod obişnuit la sfârşitul lunii noiembrie. În sud-

vestul şi sudul ţării înnorările vor persista şi, în special în cursul zilei, va ninge pe arii mai 
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extinse în Banat şi Oltenia şi local în Muntenia, iar în Dobrogea vor fi precipitaţii slabe, mixte. 

În restul teritoriului cerul va deveni treptat variabil. Vântul va avea intensificări locale în 

regiunile sud-estice. Temperaturile maxime se vor încadra între -2 şi 5 grade, iar cele minime, în 

general, între     -11 şi 0 grade. 

La Bucureşti, vremea va fi rece pentru această dată. Cerul va fi înnorat şi temporar va ninge 

slab. Vântul va avea intensificări în prima parte a zilei, apoi va deveni moderat. Temperatura 

maximă va fi de 2...3 grade, iar cea minimă de -2...-1 grad. 

 

II. CALITATEA APELOR 

1.1. Pe fluviul Dunarea 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

1.2. Pe râurile interioare 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

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 25.11.2013, 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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