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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 10.10.2020, ora 08.00 – 11.11.2020, ora 08.00 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situația și prognoza hidro pe râurile interioare şi Dunăre din 11.11.2020, ora 07.00 

RÂURI 

Debitele au fost, în general, staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: 

Buzău,  Moldova, Suceava, cursul inferior al Mureșului şi cursul superior al Prutului, unde 

au fost în scădere. 

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, Moldova, bazinele superioare ale Jiului, Trotușului, bazinul superior și 

mijlociu al Oltului, mijlociu și inferior al Siretului, pe cursul Prutului, pe unele râuri din 

Dobrogea și mai mici (sub 30% din normalele lunare) în bazinele hidrografice: Bega Veche, 

Bârlad, Jijia și pe unii afluenți ai Argeșului (Vâlsan, Râul Doamnei). 

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 10.11 – 11.11.2020 a fost în 

scădere, având valoarea de 5000 m3/s, peste media multianuală a lunii noiembrie (4650 

m3/s). 

În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere la Gruia și pe sectorul Zimnicea – 

Tulcea și în creștere pe sectorul Calafat – Tr. Măgurele. 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (4900 m3/s). 

În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere pe sectoarele Gruia – Bechet și Olteniţa 

– Tulcea și în creștere pe sectorul Corabia – Giurgiu. 

2. Situația meteorologică în intervalul 10.11.2020, ora 08.00 – 11.11.2020, ora 06.00 

ÎN ŢARĂ 
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Vremea a fost frumoasă și caldă în zonele montane, unde cerul a fost variabil, mai mult 

senin ziua. În restul teritoriului, pe fondul persistenței nebulozității joase, asociată 

trecător cu burniță sau ploaie, local în regiunile sudice și izolat în cele vestice, centrale 

și estice, valorile diurne, în marea lor majoritate au fost cu mult mai coborâte decât cele 

normale entru această dată. Vântul a suflat slab și moderat. Temperaturile maxime s-au 

încadrat între 2 grade la Joseni și 14 grade la Odorheiul Secuiesc, iar la ora 06.00 erau 0 

grade la Joseni și 11 grade la Constanța-dig. În nord-vest și centru, pe arii restrânse în 

vest și doar izolat în restul țării a fost ceață. 

Observații: de ieri de la ora 06 au fost în vigoare 15 mesaje de atenționare meteorologică 

cod galben pentru fenomene meteorologice imediate emise după cum urmează: 2 de  

SRPV Timișoara, 6 de SRPV Sibiu și 7 de SRPV Cluj. 

 

LA BUCUREŞTI 

Vremea a fost mai rece decât în mod normal pentru această dată, nebulozitatea joasă a 

persistat, iar trecător, în prima parte a intervalului a burnițat. Vântul a suflat slab până 

la moderat. Temperatura maximă, în scădere față de ziua anterioară a fost de 8 grade la 

toate stațiile meteorologice, iar la ora 06.00 erau 7 grade. 

 

3. Prognoza meteorologică în intervalul 11.11.2020, ora 08.00 – 12.11.2020, ora 08.00 

ÎN ŢARĂ 

Cerul va fi variabil la munte, iar după orele prânzului se va degaja parţial şi în centru, în 

timp ce în restul teritoriului nebulozitatea joasă va fi prezentă în cea mai mare parte a 

intervalului şi pe arii restrânse va fi asociată trecător cu burniță. Vântul va sufla slab și 

moderat, temporar cu intensificări în sudul Banatului, iar ziua şi în zona litoralului. 

Regimul termic va fi caracterizat de valori în general apropiate de cele climatologic 

specifice perioadei, cu maxime ce se vor încadra între 6 și 12 grade şi minime între -2 și 

9 grade, mai scăzute în depresiuni. La începutul intervalului, pe spaţii restrânse, cu o 

probabilitate mai mare în zonele joase de relief din nord-vest și centru va fi ceață. 

 

LA BUCUREŞTI 

Vremea va fi în continuare închisă, cu nori de plafon jos ce vor persista în mare parte a 

intervalului şi trecător burniță. Dimineața și noaptea vor fi condiţii de ceață. Vântul va 

sufla în general slab. Temperatura maximă va fi de 9...10 grade, iar cea minimă de 4...6 

grade. 
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II. CALITATEA APELOR 

Administrația Națională Apele Române informează despre producerea, la data de 

10.11.2020, la ora 10.00, unei poluări accidentale a apei c.a. Taparnoaga, afluent al r 

Lozova în extravilanul loc Schela, jud Galați, din cauza avariei unei conducte de amestec 

aparținând SC OMV Petrom SA Zona de Producție Moldova -parc Independența (cca 10 litri 

țiței și cca 200 litri apă de zăcământ). 

Poluarea a afectat cursul de apă pe circa 40 ml și solul pe cca 20 mp.  

Măsuri întreprinse: 

-  sonda a fost închisă, fisura conductei a fost remediata prin montarea unei șarniere 

(colier), s-au prelevat 3 probe de apa din c.a. Taparnoaga, afluent necodificat al 

r. Lozova, astfel: zona afectată, aval zona afectată și la confluența cu r. Lozova; 

- s-a intervenit pe cursul de apă prin amplasarea a cinci baraje absorbante, aval de 

zona cursului de apă afectat și prin împrăștierea de material absorbant (15 saci 

de 10 kg fiecare) pentru colectarea irizațiilor de hidrocarburi; 

- se acționează cu o vidanjă în vederea colectării apelor contaminate cu țiței, din 

zona cursului de apă afectat; 

- sunt realizate operațiuni de colectare a solului din zona afectata (locul spargerii 

conductei) si de preluare prin vidanjare a apelor contaminate cu țiței. 

 

III. CALITATEA MEDIULUI 

1. În domeniul aerului 

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează că din rezultatele analizelor 

efectuate la data de 09.11.2020 în cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare nu s-au 

constatat depăşiri ale pragurilor de alertă pentru NO2 (dioxid de azot), SO2 (dioxid de sulf) 

și 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 depășită la staţiile: MS-

2, BV-3, MS-1,BV-5, BV-1,CV-1,CJ-4, SJ-1,CT-6, AG-1, AG-2, AG3, PH-2, HD-5.  

 

Comisariatul Județean Prahova din cadrul Gărzii Naționale de Mediu informează despre 

producerea, la data de 10.11.2020, la ora 12.05, unui incendiu la rampa auto a SC Petrotel 

Lukoil, la o cisterna auto aflată la încărcare cu motorina. Incendiul s-a produs cu flacăra 

deschisa si degajări mari de fum in atmosfera. Incendiul a fost lichidat la ora 12.35.  

2. În domeniul solului și vegetației 

Nu s-au inregistrat evenimente deosebite. 
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3. În domeniul supravegherii radioactivităţii mediului 

Menționăm că pentru factorii de mediu urmăriți nu s-au înregistrat depășiri ale 

limitelor de avertizare/alarmare şi nu s-au semnalat evenimente deosebite. 

Parametrii constatați la stațiile 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. 

 

 

Direcția de Comunicare, Transparență și IT 

 

 


