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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ ŞI A CALITĂŢII 

MEDIULUI 

în intervalul 11.11.2020, ora 08.00 – 12.11.2020, ora 08.00 
 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 
1. Situaţia şi prognoza hidro pe râurile interioare şi Dunăre din 12.11.2020, ora 
07.00 
RÂURI 
Debitele au fost, în general, staționare, exceptând cursul superior al Prutului şi 
cursul inferior al Mureşului, 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, bazinul superior al Trotușului, izolat în bazinele 
superioare și mijlocii ale Oltului şi Prahovei, în bazinul 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 11-12.11.2020 a fost în 
scădere, având valoarea de 4900 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-Bechet și 
Oltenița-Tulcea și în creștere pe sectorul Corabia-Giurgiu. 

 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (4700 m3/s). 
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectoarele Gruia-Turnu Măgurele 
și Călăraşi-Tulcea și relativ staţionare pe sectorul Zimnicea-Olteniţa. 

 

2. Situaţia meteorologică în intervalul 11.11.2020, ora 08.00 –12.11.2020, ora 
06.00 
În ţară, vremea s-a menținut frumoasă și caldă în zonele montane, unde cerul a fost 
variabil, chiar mai mult senin pe creste. În restul teritoriului, valorile termice diurne au 
fost mai coborâte decât normele caracteristice perioadei, cu abateri negative de până 
la 5...6 grade în nord-vest și centru; au fost nori joși, iar trecător și pe arii restrânse a 
burnițat în Oltenia, Muntenia, Transilvania, Crișana și Maramureș. Vântul a suflat slab 
și moderat. Temperaturile maxime s-au încadrat între 1 grad la Joseni și 13 grade la 
Mangalia, iar la ora 06.00 se înregistrau -4 grade la Întorsura Buzăului și 13 grade la 
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Mangalia. Pe alocuri, mai ales în interiorul 
arcului carpatic și în depresiuni, a fost ceață. 
 

Observație: în intervalul de diagnoză au fost 
în vigoare 13 atenționări cod galben pentru fenomene meteorologice periculoase 
imediate, 7 emise de către SRPV Bacău și 6 emise de către SRPV Sibiu. 
 

La Bucureşti valorile termice diurne au fost ușor mai scăzute decât mediile 
multianuale specifice datei, iar nebulozitatea a persistat pe tot parcursul intervalului. 
Vântul a suflat slab. Temperatura maximă a fost de 10 grade la toate stațiile 
meteorologice, iar la ora 06.00 se înregistrau 6 grade la Afumați și Băneasa și 7 grade 
la Filaret. 
 
3. Prognoza meteorologică în intervalul 12.11.2020, ora 08.00–13.11.2020, ora 8.00 

În ţară, pe parcursul zilei, cerul va fi variabil în zonele montane și submontane, iar 
după orele prânzului și în centrul țării, dar se va menține nebulozitatea joasă în 
celelalte regiuni, pe alocuri asociată cu ploaie slabă sau burniță. Spre seară și mai 
ales noaptea, înnorările se vor accentua în vestul și sud-vestul teritoriului, unde va 
ploua pe arii extinse și moderat 
cantitativ, în timp ce în rest cerul va fi parțial noros, iar ploile se vor semnala pe spații 
mici. În masivele sud-vestice, la altitudini mari, vor fi precipitații sub formă de lapoviță 
și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în sudul Banatului 
și pe crestele Carpaților Meridionali. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, 
între 4 și 12 grade, iar cele minime între -2 și 9 grade, mai coborâte în depresiunile 
din estul Transilvaniei, spre -5 grade. Pe alocuri, dimineața și noaptea, va fi ceață. 
 

La Bucureşti, cerul va avea înnorări, mai persistente în prima parte a zilei și noaptea, 
când vor fi condiții de ceață și burniță. Valorile termice se vor situa în jurul celor 
specifice datei, cu o maximă de 11...12 grade şi o minimă de 2...5 grade. Vântul va 
sufla în general slab. 

 
II. CALITATEA APELOR 

Pe râurile interioare 
A.P.M. Argeş revine cu informații despre poluarea cu produs petrolier a rețelei de 
canalizare din comuna Bascov, jud. Argeş, din data de 04.11.2020. În urma 
investigațiilor s-a constatat că poluarea a fost produsă de UM 02286 Bascov, fiind 
afectat tot tronsonul rețelei de canalizare S.C. Apa Canal S.A., începând din comuna 
Bascov şi până la stația de epurare Piteşti. S-a acționat în conformitate cu procedurile 
Planului de intervenție în caz de poluări accidentale al societății. În urma măsurilor 
întreprinse, la stația de epurare Piteşti nu s-a produs poluarea cu produs petrolier a 
emisarului, valorile la ieşirea din stație fiind sub limitele de detecție (sub 1 mg/l). 

 

Pe fluviul Dunărea şi pe Marea Neagră nu au fost semnalate evenimente deosebite.   
 
 

III. CALITATEA MEDIULUI 

1. În domeniul aerului 
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Agenţia Naţională pentru Protecţia 
Mediului informează că din rezultatele 
analizelor efectuate la data de 10.11.2020 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: BV-3 (municipiul Brașov), MS-2 (municipiul Târgu Mureș) și HD-
5 (municipiul Vulcan). 

 
 

2. În domeniul solului şi vegetaţiei 
Nu au fost semnalate evenimente deosebite.   

 
 

3.  În domeniul supravegherii radioactivităţii mediului   
Menționăm că pentru factorii de mediu urmăriți nu s-au înregistrat depăşiri ale limitelor 
de avertizare/alarmare și nu s-au semnalat evenimente deosebite. Parametrii 
constataţi la staţiile de pe teritoriul României s-au situat în limitele normale de variație 
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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