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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 07.11.2020, ora 08.00 – 08.11.2020, ora 08.00 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situația și prognoza hidro pe râurile interioare şi Dunăre din 08.11.2020, ora 07.00 

RÂURI 

Debitele au fost, în general, staționare, exceptând cursul superior al Prutului unde 

au fost în creştere prin propagare. 

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

mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega, 

Timiş, Bârzava, Caraș, bazinele superioare ale Jiului, Trotușului, bazinele superioare și 

mijlocii ale Oltului și Ialomiței, pe cursul Prutului, pe unele râuri din Dobrogea și mai 

mici (sub 30% din normalele lunare) în bazinele hidrografice: Bega Veche, Bârlad, Tazlău, 

Râmnicu Sărat și Jijia. 

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

   

Debitele vor, fi în general, staționare.  

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE. 

DUNĂRE 

 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 07.11.2020 – 08.11.2020 a fost 

staţionar, având valoarea de 5300 m3/s, peste media multianuală a lunii noiembrie (4650 

m3/s).    

        În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectoarele Gruia – Oltenița și 

Hârșova – Tulcea și relativ staționare pe sectorul Călărași – Cernavodă. 

 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în staţionar (5300 m3/s). 

Pe sectorul aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere. 
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2. Situația meteorologică în intervalul 07.11.2020, ora 09.00 – 08.11.2020, ora 06.00 

ÎN ŢARĂ 

Vremea a fost în general frumoasă și caldă pentru această dată în cea mai mare parte a țării, 

dar mai ales în zona montană și submontană, unde abaterea față de media multianuală a fost de 

până la 6...8 grade. Cerul a fost variabil, cu înnorărări îndeosebi ieri dimineață și în ultimele ore 

ale nopții în estul, sud-estul și parțial în sudul și centrul țării. Cu totul izolat s-au semnalat ploi 

slabe sau burniță în vestul Munteniei și estul Olteniei. Vântul a suflat slab până la moderat. 

Temperaturile maxime s-au încadrat între 8 grade la Craiova și 18 grade la Băile Herculane. La 

ora 06.00, valorile termice erau cuprinse între -1 grad la Botoșani, Rădăuți, Târgu Lăpuș, 

Miercurea Ciuc, Întorsura Buzăului, Sărmașu, Curtea de Argeș și București-Băneasa şi 9 grade la 

Şiria S-a semnalat ceață la începutul intervalului în sudvestul teritoriului, iar noaptea în cea mai 

mare parte a Olteniei și local în Muntenia, Moldova și Transilvania. 

Obs: de ieri dimineață de la ora 06.00 au fost emise 15 mesaje de atenționare cod galben 

pentru fenomene meteorologice periculoase imediate, emise după cum urmează: 6 de SRPV 

Craiova, 4 de CNPM pentru Muntenia, 2 de SRPV Bacău și câte 1 de SRPV Timișoara, SRPV Sibiu 

și SRPV Cluj Napoca. 

 

LA BUCUREŞTI 

 Vremea a fost predominant frumoasă. Cerul a fost variabil, iar vântul a suflat în general 

slab. Temperatura maximă a fost de 14 grade, iar la ora 06.00 se înregistrau -1 grad în Băneasa, 

2 grade la Afumați și 4 grade la Filaret. 

 

3. Prognoza meteorologică în intervalul 08.11.2020, ora 09.00 – 09.11.2020, ora 09.00 

ÎN ŢARĂ 

 Vremea va fi deosebit de caldă pentru această dată la deal şi la munte, în timp ce în restul 

teritoriului valorile termice se vor situa în jurul celor normale perioadei. Cerul va fi variabil, cu 

nori joși sau ceaţă îndeosebi în prima parte a zilei şi din nou noaptea, local în regiunile sudice și 

estice și pe suprafețe mai mici în restul zonelor. Izolat ceața poate persista și trecător va fi 

asociată cu burniță. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 

12 și 16 grade, mai scăzute spre 8...10 grade în zonele cu ceaţă şi nebulozitate persistentă, dar 
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şi mai ridicate la deal, până la 18...20 de grade. Minimele termice vor fi cuprinse între -5 grade 

în depresiunile din estul Transilvaniei şi 10 grade pe litoral. 

 

LA BUCUREŞTI 

 Cerul va fi variabil, dar dimineața şi noaptea pot fi nori de nivel jos şi posibil ceaţă. Vântul 

va sufla în general slab. Temperatura maximă va fi de 15...16 grade, iar cea minimă de 2...4 

grade. 

 

II. CALITATEA APELOR 

2.1. Pe fluviul Dunărea 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

 

2.2.Pe râurile interioare 

A.B.A. Mureş informează că la Staţia de Epurare Chibed (aparţinând Primăriei comunei 

Chibed), jud. Mureş, ca urmare a unor reparaţii şi mentenanţă la sistemul de aerare, în 

intervalul 04.11-05.11.2020, apele neepurate sunt evacuate direct în râul Târnava Mică. 

La data de 05.11.2020, ora 08:00, evacuarea apelor neepurate a fost stopată în urma remedierii 

defecţiunilor apărute la data de 04.11.2020. 

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 la data de 05.11.2020, în cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare, 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).  

 

Media zilnică de 50 µg/m3 pentru PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul sub 10 microni) a 

fost atinsă la staţiile: MS-2 (municipiul Târgu Mureș), jud. Mureş, TR-1 (oraș Alexandria), 
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jud. Teleorman, AG-2 (municipiul Pitesti) şi AG-3 (sat Radu Negru, comuna Călinești), jud. 

Argeş. 

Mediile zilnice pentru PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul <10 microni) au fost 

determinate prin metoda nefelometrică. Validarea acestor valori va fi efectuată după 

prelucrarea datelor obţinute prin metoda gravimetrică, metoda de referinţă în conformitate 

cu legislaţia naţională si europeană, cu valoarea limită zilnică de 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 05.11 - 06.11.2020 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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