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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 24.11.2013, ora 08.00 – 25.11.2013, ora 08.00 

 
 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia şi prognoza hidrologică pe râurile interioare şi Dunăre din 25.11.2013, ora 06.00 

RÂURI: Debitele au fost în general în creştere datorită efectului combinat al 

precipitaţiilor căzute în interval şi propagării, exceptând râurile Vişeu, Iza, Tur şi cursul mijlociu 

şi inferior al Prutului, unde au fost staţionare. 

Creşteri mai importante de niveluri şi debite s-au înregistrat pe unele râuri din Banat,  

nordul Moldovei şi zona de munte datorită cantităţilor importante de precipitaţii căzute în interval. 

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

mari (în jurul şi peste mediile multianuale lunare) pe unele râuri din bazinele superioare ale Jiului, 

Argeşului, Ialomiței, pe cursurile superioare ale Bârzavei şi Nerei şi pe cursul mijlociu şi inferior 

al Begăi şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe: Tur, Bârlad, unele râuri din bazinele 

hidrografice Someş (Sălăuţa, Bistriţa, Fizeş, Lăpuş), Crişul Negru (Holod, Teuz), Mureş (Luţ, 

Comlod, Iara superioară, Feernic) şi Olt (Hârtibaciu, Lotru, Govora, Bistriţa, Mamu, Beica, Cerna, 

Iminog). 

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

 
Debitele vor fi în general în creştere datorită precipitaţiilor prevăzute şi propagării, 

exceptând râurile din Dobrogea, bazinele superioare ale Argeşului, Ialomiței, Buzăului, Putnei, 

Rm. Sărat, Trotuşului şi Bârladului, unde vor fi în scădere şi cursul mijlociu şi inferior al Prutului, 

unde vor fi staţionare. 

Creşteri mai importante de niveluri şi debite se pot înregistra pe unele râuri din 

Carpaţii Orientali datorită cantităţilor de precipitaţii prevăzute, ce pot depăşi 15 l/mp. 

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

 

DUNĂRE: Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 24 – 25.11.2013 a 

fost staţionar, având valoarea de 5100 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 Bechet – Tulcea şi 

în creştere la Calafat. 

 

Debitul la intrarea în ţară va fi în creştere uşoară (5200 mc/s). 

Aval Porţile de Fier debitele vor fi în creştere pe sectorul Gruia-Calafat, staţionare la 

Bechet şi în scădere pe sectorul Corabia – Tulcea. 
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2. Situaţia meteorologică în intervalul 24.11.2013, ora 08.00 – 25.11.2013, ora 06.00 

Administraţia Naţională de Meteorologie (A.N.M.) a emis în data de 24.11.2013, ora 12.00, o 

informare meteorologică, valabilă în intervalul 25 noiembrie, ora 02 – 28 noiembrie, ora 08, 

vizând răcire accentuată, ninsori, intensificări ale vântului, conform căreia: 

“În intervalul menţionat, vremea se va răci accentuat, temperaturile vor scădea cu 

aproximativ 5 grade sub mediile climatologice ale perioadei, minimele nocturne vor deveni 

exclusiv negative, cu cele mai scăzute valori, în jurul a -10 grade Celsius în estul 

Transilvaniei. 

În a doua parte a nopţii de duminică spre luni şi în cursul zilei de luni 25 noiembrie, 

precipitaţiile  se vor transforma în lapoviţă şi ninsoare în toate masivele montane, iar pe 

parcursul zilei de luni şi în regiunile vestice, nordice şi centrale. În Carpaţii Meridionali şi 

Orientali, cantităţile de apă vor depăşi pe arii restrânse 20 l/mp. La munte şi trecător în 

nordul Moldovei viteza vântului la rafală va depăşi 70...80 km/h, viscolind ninsoarea. 

Intensificări temporare ale vântului vor fi şi în celelalte regiuni, cu precădere în cele estice şi 

sud-estice, unde se vor atinge 55-65 km/h. Marţi 26 noiembrie şi miercuri 27 noiembrie va 

mai ninge în sud-vestul şi local în sudul  ţării.”.   

Această informare 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 toate Comitetele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă. 

 

Administraţia Naţională de Meteorologie (A.N.M.) a emis în data de 24.11.2013, ora 18.30, o 

atenționare meteorologică, cod galben, valabilă în intervalul 25 noiembrie, ora 04 – 25 

noiembrie, ora 22, vizând ninsori și intensificări ale vântului, conform căreia: 

“În intervalul menţionat în zona montană, iar în a doua parte a zilei de luni şi în 

Maramureş, nordul Crişanei şi al Moldovei şi local în Transilvania, vor predomina ninsorile. 

În aceste zone cantităţile de apă vor cumula pe arii restrânse 15...20 l/mp şi izolat vor depăşi 

30 l/mp. Vântul va avea intensificări locale în majoritatea regiunilor, cu rafale mai 

puternice, de 70...80 km/h, la munte şi trecător în nordul Moldovei, unde ninsoarea va fi 

viscolită.” 

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: Bihor, Bistrița Năsăud, Brașov, Botoșani, 

Cluj, Covasna. Gorj, Harghita, Maramureș, Mureș, Neamț, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, 

Vâlcea. 

 

În ţară, vremea a fost predominant închisă, dar în continuare mai caldă decât în mod obişnuit 

pentru această dată, cu temperaturi maxime cuprinse între 8 grade la Ocna Şugatag şi Miercurea 

Ciuc şi 18 grade la Călăraşi. Temporar a plouat în Maramureş, Oltenia, Muntenia, Moldova, în cea 

mai mare parte a Crişanei şi a Transilvaniei şi local în Banat şi Dobrogea. Cantităţile de apă au 

depăşit 15 l/mp în Oltenia, dar şi în nordul Munteniei unde s-au acumulat până la 32,8 l/mp la 

Câmpina, judeţul Prahova. La munte, precipitaţiile au fost şi sub formă de lapoviţă şi ninsoare, cu 

precădere la altitudini de peste 1800 m. Vântul a suflat slab şi moderat, cu intensificări în zona 
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montană înaltă, iar în a doua parte a intervalului local şi în centru, sud şi est.  La ora 06 

temperatura aerului avea valori cuprinse între 3 grade la Ocna Şugatag, Boiţa şi Sibiu şi 14 grade 

la Tulcea, Sulina, Gura Portiţei, Constanţa şi Mangalia. S-a semnalat ceaţă, mai ales ieri 

dimineaţă, local în regiunile estice şi izolat în restul teritoriului.   

Observaţii: În intervalul de diagnoză au fost în vigoare 5 atenţionări cod galben de fenomene 

meteorologice periculoase imediate, emise după cum urmează: 3 de către SRPV Craiova şi câte 

una de către SRPV Bacău şi SRPV Constanţa. 

 

La București vremea a rămas mai caldă decât în mod obişnuit pentru această dată. Cerul a fost 

mai mult noros, iar seara şi noaptea temporar a plouat. Vântul a suflat slab până la moderat în 

prima parte a intervalului, apoi s-a intensificat până la viteze de 45 km/h. Temperatura maximă a 

fost de 12 grade la staţia Filaret şi 13 grade la Băneasa şi la Afumaţi. La ora 06 se înregistrau 7 

grade la Băneasa şi 8 grade la Filaret şi la Afumaţi. 

 

 

3. Prognoza meteorologică pentru intervalul 25.11.2013, ora 08.00 – 26.11.2013, ora 08.00 

În ţară vremea va intra într-un proces de răcire ce se va resimţi mai ales în jumătatea de nord-vest 

a ţării. În regiunile vestice, nordice şi centrale cerul va fi mai mult noros, iar precipitaţiile se vor 

transforma treptat în lapoviţă şi ninsoare. Izolat, mai ales în zona Carpaţilor Orientali, cantităţile 

de apă vor depăşi 20 l/mp. În restul teritoriului înnorările vor fi temporare şi doar pe arii restrânse, 

mai ales noaptea, vor fi ploi şi trecător lapoviţă. La munte şi trecător în nordul Moldovei viteza 

vântului la rafală va depăşi 70-80 km/h, viscolind ninsoarea. Intensificări temporare ale vântului 

vor fi şi în celelalte regiuni, cu precădere în cele estice şi sud-estice, unde se vor atinge 55-65 

km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 4 şi 14 grade, iar cele minime între -5 şi 5 grade. 

 

La București vremea va intra într-un proces de răcire. Cerul va fi temporar noros, iar noaptea 

trecător va ploua slab. Vântul va avea unele intensificări ziua, iar noaptea va slăbi treptat în 

intensitate. Temperatura maximă va fi de 12...13 grade, iar cea minimă de 1...3 grade. 

 

 

II. CALITATEA APELOR 

 Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 
 

III.  CALITATEA MEDIULUI 

1. În domeniul aerului 

 Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

  

2.  În domeniul solului, vegetaţiei şi apelor subterane 

 Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

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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