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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITAŢII MEDIULUI 

în intervalul 27.11.2013 ora 08.00 – 28.11.2013, ora 08.00 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia și prognoza hidrologică pe râurile interioare și Dunăre, din 28.11.2013, ora 06.00 

RÂURI:  

 Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale râurilor: Someş, 

Crişul Negru, Crişul Alb, Târnave, Timiş, Bârzava, Moraviţa şi cursul mijlociu şi inferior al 

Mureşului, unde au fost în creştere prin propagare. 

 Pe râurile din bazinele hidrografice Vedea, Bârlad, cele din Dobrogea, râul Prut şi cursul 

inferior al Argeşului debitele au fost staţionare. 

 Formaţiunile de gheaţă existente (ace de gheaţă) au fost în uşoară extindere şi intensificare 

pe râurile din zonele de munte din nordul şi centrul ţării. 

 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 hidrografice Jiu, 

Ialomiţa, Prahova, bazinul superior al Argeşului, bazinul mijlociu şi inferior al Oltului, bazinul 

inferior al Mureşului, pe râurile: Crişul Alb, Târnava Mică, Bega, Timiş, Bârzava, Caraş, Nera, 

Siret, Suceava, Moldova, Bistriţa, Rm. Sărat, Buzău, cursul inferior al Târnavei Mari, cursul 

superior şi mijlociu al Mureşului şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe Tur, unele râuri 

din bazinele hidrografice Someş (Fizeş, Lăpuş superior, Cavnic) şi Crişul Negru (Holod, Teuz).   

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

 

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

Mureşului, unde vor fi în creştere datorită propagării. 

 Pe râurile din bazinele hidrografice Vedea, Bârlad, Prut şi cele din Dobrogea debitele vor 

fi staţionare. 

 Formaţiunile de gheaţă existente în bazinul Vişeului vor fi în extindere şi intensificare şi 

pot apărea noi formaţiuni incipiente de gheaţă (ace de gheaţă, gheaţă la maluri, izolat năboi) pe 

unele râuri din bazinele superioare ale Someşului Mare, Sucevei, Moldovei şi Bistriţei. 

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

 

DUNARE:  
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 27 – 28.11.2013 a fost 

staţionar, având valoarea de 5400 mc/s, situându-se peste media multianuală a lunii noiembrie 

(4650 mc/s). 
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 Aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere la Gruia şi pe sectorul Călăraşi – 

Cernavodă, în creştere pe sectorul Calafat – Olteniţa şi relativ staţionare pe sectorul Hârşova – 

Tulcea. 

 

Debitul la intrarea în ţară va fi în creştere (5500 m³/s) . 

 Aval Porţile de Fier debitele vor fi în creştere pe sectorul Gruia – Vadu Oii şi în relativ 

staţionare cu tendinţă de uşoară creştere pe sectorul Brăila – Tulcea. 

 

 

2. Situaţia meteorologică în intervalul 27.11.13, ora 08.00 –28.11.13, ora 06.00 

A.N.M. a emis o atenționare meteorologică, valabilă în intervalul 27 noiembrie 2013, ora 11 – 

27 noiembrie 2013, ora 20, vizând ninsori, intensificări ale vântului, conform căreia: 

- În intervalul menţionat, în vestul şi sudul Olteniei, precum şi în sudul Munteniei va mai 

ninge, cantităţile de precipitaţii vor depăşi local 10 l/mp şi se va depune strat proaspăt de 

zăpadă. 

Notă: În sudul Banatului şi în celelalte judeţe ale Munteniei, inclusiv în zona 

municipiului Bucureşti, vor mai fi posibile ninsori slabe. Vântul va mai avea intensificări 

în regiunile estice şi sud-estice, cu viteze de 55-65 km/h. În noaptea de miercuri spre joi 

vor fi temperaturi negative în toată ţara, iar în estul Transilvaniei va fi ger (valori sub -

10 grade). 

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: DOLJ, GIURGIU, GORJ, 

MEHEDINŢI, OLT, TELEORMAN (6 prefecturi) – COD Galben. 

În ţara, în jumătatea de sud a ţării vremea a continuat să se răcească şi a fost în general închisă. 

Îndeosebi ziua, a nins pe arii extinse la munte, în Banat, Oltenia şi Muntenia, iar în Dobrogea, 

local, au căzut precipitaţii mixte. În nordul şi centrul teritoriului, deşi temperaturile maxime au 

crescut faţă de intervalul precedent, vremea s-a menţinut rece. Aici, cerul a fost variabil, cu unele 

înnorări în Transilvania şi Crişana, unde izolat a nins slab. Vântul a suflat slab şi moderat, cu 

intensificări în zona montană, precum şi în regiunile estice şi sud-estice, unde rafale au fost de 

până la 70 km/h. Temperaturile maxime s-au încadrat între -1 grad la Polovragi şi Morăreşti şi 6 

grade la Sighetu Marmaţiei, Baia Mare, Oradea, Bistriţa şi Mangalia, iar la ora 06 se înregistrau 

valori termice cuprinse între -10 grade la Miercurea Ciuc şi 2 grade la Constanţa şi Mangalia. La 

ora 20 era strat de zăpadă care măsura în zona montană până la 45 cm (Masivul Făgăraş), până la 

23 cm în Oltenia, până la 22 cm în vestul şi centrul Munteniei, până la 8 cm în Banat şi doar 

izolat, până la 4 cm, în Crişana şi Transilvania. 

Observaţii: În intervalul de diagnoză au fost în vigoare 3 atenţionări de fenomene meteo 

periculoase cod galben vizând intensificări ale vântului, 2 emise de către SRPV Constanţa şi una 

de către CNPM pentru Muntenia. 

La Bucureşti, vremea a continuat să se răcească uşor şi a fost închisă. În cursul zilei şi trecător în 

prima parte a nopţii a nins slab, stratul de zăpadă măsurând la ora 20, 12 cm la Filaret, 9 cm la 

Băneasa şi 2 cm la Afumaţi. Vântul a prezentat intensificări în prima parte a zilei, atingând la 

rafală 55 - 60 km/h, apoi a slăbit treptat în intensitate. Temperatura maxima a fost de 1 grad la 

Filaret şi Băneasa şi de 2 grade la Afumaţi, iar la ora 06 se înregistrau 0 grade la Băneasa şi 1 grad 

la Filaret şi Afumaţi.  
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3. Prognoza meteorologică în intervalul 28.11.13, ora 08.00 –29.11.13, ora 08.00 

În ţara, vremea se va menţine mai rece decât ar fi normal la sfârsitul lunii noiembrie. Vor fi 

înnorări temporare, iar în regiunile vestice, nordice şi centrale, local, mai ales spre seară şi 

noaptea, va ninge în general slab. Vântul va prezenta intensificări în zona de munte, mai ales a 

Carpaţilor Orientali, unde va fi tare, precum şi, temporar, în sudul şi estul ţării, cu viteze de până 

la 55 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 0 şi 7 grade, uşor mai ridicate în 

Subcarpaţii Moldovei, iar cele minime, între -8 şi 1 grad. 

La Bucureşti, vremea se va menţine mai rece decât în mod obişnuit la această dată, astfel încât 

temperatura maximă va fi în jur de 3 grade, iar cea minimă de -4...-3 grade. Cerul va fi temporar 

noros, iar vântul va sufla în general moderat. 

 

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 26.11.2013, 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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