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în intervalul 01.12.2013, ora 08.00 – 02.12.2013, ora 08.00 
 

 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia şi prognoza hidrologică pe râurile interioare şi Dunăre din 02.12.2013, ora 06.00 

RÂURI:  Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile: Crişul Alb, Crişul 

Negru, Arieş, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, cursurile mijlocii şi 

inferioare ale Mureşului, Ialomiţei şi cursul inferior al Oltului  unde au fost în scădere uşoară.  

 Formaţiunile de gheaţă (ace de gheaţă, gheaţă la maluri, năboi) s-au menţinut fără 

modificări importante. 

 Debitele se situează la valori cuprinse între 40 – 90% din mediile multianuale lunare, mai 

mari (în jurul şi peste mediile multianuale lunare) pe: Crişul Alb, Bega, Timiş, Bârzava, Caraş, 

Nera, Jiu, Suceava, bazinul Mureş (exceptând Arieşul şi Târnavele), bazinul inferior al Oltului, 

bazinul superior al Ialomiţei şi mai mici (sub 40% din normalele lunare) pe Iza, Tur, Lăpuş, 

Crasna, Barcău şi Bârlad). 

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

  

 Debitele vor fi în general staţionare, exceptând râurile: Crişul Alb, Crişul Negru, Arieş, 

Jiu, cursurile mijlocii şi inferioare ale Mureşului şi Ialomiţei şi râurile din Banat unde vor fi în 

scădere uşoară.  

 Formaţiunile de gheaţă existente (ace de gheaţă, gheată la maluri, năboi) se vor menţine 

fără modificări importante. 

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

 

DUNĂRE: Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 01-02.12.2013 a 

fost în creştere, având valoarea de 6100 m
3
/s, situându-se peste media multianuală a lunii 

decembrie (5200 m
3
/s). 

 În aval  Porţile de Fier, debitele au fost în scădere la Gruia, în creştere pe sectoarele Calafat 

– Tr.Măgurele şi Călăraşi – Tulcea şi staţionare pe sectorul  Zimnicea – Olteniţa. 
 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (6000 m³/s). 

 În aval Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Calafat şi în creştere 

pe sectorul  Bechet – Tulcea. 

 
 

2. Situaţia meteorologică în intervalul 01.12.2013, ora 08.00 – 02.12.2013, ora 06.00 
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În ţară, în majoritatea zonelor vremea a fost în general frumoasă, cu cer variabil la senin 

şi valori termice diurne peste cele normale în prima zi a lunii decembrie. Excepţie au făcut sudul 

extrem, unde au fost înnorări, dar şi suprafeţe restrânse din centrul teritoriului, unde izolat ceaţa a 

persistat, condiţii în care temperaturile s-au situat sub mediile climatologice ale datei. În Oltenia 

cu totul izolat au fost ploi trecătoare, neînsemnate cantitativ. Vântul a suflat slab şi 

moderat. Vântul a suflat slab şi moderat. Temperaturile maxime s-au încadrat între -3 grade la 

Caracal şi 9 grade la Gurahonţ, Vărădia de Mureş, Botoşani, Iaşi,  Bacău, Negreşti, Vaslui, Tecuci, 

Târgu Ocna, Adjud, Focşani, Râmnicu Sărat şi Pătârlagele. La ora 06 se înregistrau valori termice 

între -11 grade la Miercurea Ciuc şi 5 grade la Câmpina, iar în Câmpia de Vest izolat se semnala 

ceaţă cu depunere de chiciură. Mai era strat de zăpadă la munte unde măsura pe platforma staţiilor 

meteo, la ora 20, până la 37 cm în Masivul Făgăraş şi izolat în sudul Munteniei şi al Olteniei (sub 

10 cm). 

La Bucureşti, vremea a fost în general frumoasă şi s-a încălzit faţă de ziua precedentă. Cerul a 

fost parţial noros, iar vântul a suflat în general slab. Temperatura maximă a fost de 6 grade la 

Afumaţi şi Băneasa şi 7 grade la Filaret, iar la ora 06 se înregistrau 3 grade la Filaret şi Băneasa şi 

4 grade la staţia Afumaţi. 

 

3. Prognoza meteorologică pentru intervalul 02.12.2013, ora 08.00 – 03.12.2013, ora 08.00 

În ţară, vremea va fi relativ rece dimineaţa şi noaptea, dar la amiază se vor înregistra 

valori termice în jurul celor normale pentru prima decadă a lunii decembrie şi chiar mai ridicate 

decât media climatologică în sud şi în sud-est. În cursul zilei cerul va avea înnorări temporare, în 

nord-est şi în zona montană pe arii restrânse va fulgui. Noaptea cerul va deveni variabil la 

senin. În zonele joase, pe suprafeţe mici, va fi ceaţă, asociată şi cu depunere de chiciură. Vântul va 

sufla slab şi moderat, cu intensificări în Moldova şi Dobrogea, cu viteze de 55 km/h, dar şi la 

munte, unde pe creste, rafalele vor depăşi 70 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 1 

şi 10 grade, iar cele minime între -8 şi 0 grade, mai scăzute în depresiuni, până în jurul a -11 

grade. 

La Bucureşti, cerul va fi variabil la parţial noros, iar noaptea vor fi condiţii de ceaţă. Vântul va 

sufla slab până la moderat. Temperatura maximă, mai ridicată decât cea obişnuită la începutul 

lunii decembrie, va fi de 7...8 grade, iar cea minimă de -3...-2 grade, mai scăzută în zona 

preorăşenească. 

II. CALITATEA APELOR 

 

2.1. Pe fluviul Dunărea 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

2.2. Pe râurile interioare 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

2.3. Pe Marea Neagră 

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 28.11.2013, nu s-au constatat 

depăşiri ale pragurilor de alertă pentru NO2 (dioxid de azot), SO2 (dioxid de sulf), ale 
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pragurilor de alertă și informare pentru O3 (ozon) şi ale valorii limită zilnică pentru PM10 

(pulberi în suspensie cu diametrul < 10 microni) (50 µg/mc). 

 

 

2.  În domeniul solului, vegetaţiei şi apelor subterane 

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 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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