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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 19.11.2020, ora 08.00 – 20.11.2020, ora 08.00 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia şi prognoza hidro pe râurile interioare şi Dunăre din 20.11.2020, ora 07.00 

RÂURI  

Debitele au fost, în general, staționare. 

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

mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile: Bârzava, Caraș, bazinul superior al 

Trotușului, cursul mijlociu al Moldovei, cursul mijlociu și inferior al Siretului și, izolat, pe 

unele râuri din bazinele superioare și mijlocii ale Oltului, Lotrului, Prahovei și pe unele 

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

Iza, Bega Veche, Tazlău, Râmnicu Sărat, Milcov, Bârlad, Jijia, bazinul inferior al Bistriței și 

pe unii afluenți ai Someșului (Sălăuța, Bistrița, Ilișua, Fizeș, Lăpuș, Cavnic), Jiului, Argeșului 

(Vâlsan, Râul Doamnei) și izolat pe unii afluenți ai Oltului inferior. 

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

 

Debitele vor fi relativ staționare, exceptând unele râuri din bazinele superioare ale 

Vișeului, Izei, Turului, Someșului, Lăpușului, Someșului Mic, Crișurilor, Arieșului, Mureșului, 

Bistriței, Moldovei și Sucevei, unde vor fi în creștere, ca urmare a precipitațiilor lichide 

prognozate. 

Sunt posibile creşteri de niveluri şi debite și pe unele râuri din zonele de munte din estul și 

centrul ţării ca urmare a precipitaţiilor prognozate. 

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

DUNĂRE 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 19-20.11.2020 a fost în 

scădere, având valoarea de 3600 m3/s, sub media multianuală a lunii noiembrie (4650 

m3/s). 

În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere. 

 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staționar (3600 m3/s). 

În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere. 
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2. Situaţia meteorologică în intervalul 19.11.2020, ora 08.00 –20.11.2020, ora 06.00  

Administraţia Naţională de Meteorologie (A.N.M.) a emis la data de 19.11.2020, la ora 

13.00, informarea meteorologică nr. 134, vizând ninsori la munte, precipitații mixte în 

zonele joase și intensificări ale vântului, valabilă în intervalul 20.11.2020, ora 12:00-

21.11.2020, ora 17:00: „aria precipitațiilor va cuprinde cea mai mare parte a țării, 

începând cu regiunile nord-vestice, iar cantitățile de apă vor depăși pe arii restrânse 

15-20 l/mp. În toate zonele de munte, treptat vor predomina ninsorile și se va depune 

strat de zăpadă, posibil mai consistent în Carpații Meridionali. Precipitații sub formă de 

lapoviță și ninsoare se vor semnala și în Transilvania și local în zonele de deal din 

Moldova, Muntenia și Oltenia. Vântul se va intensifica în majoritatea regiunilor, în 

general, cu viteze de 40-50 km/h, iar la munte, în special în zona înaltă, rafalele vor 

depăși temporar 60-70 km/h, viscolind ninsoarea. La finalul săptămânii, vremea va 

deveni rece pentru această dată, cu temperaturi minime negative în toate regiunile.” 

 

Această informare meteorologică a fost transmisă de Centrul Operativ pentru Situaţii de 

Urgenţă al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor către: Inspectoratul General pentru 

Situaţii de Urgenţă, Secretariatul General al Guvernului, Centrul de Situaţii al Guvernului, 

Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor, 

Ministerul Sănătăţii, Ministerul Economiei, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 

Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, Serviciul de Protecţie şi Pază, 

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, S.C. Hidroelectrica S.A., Agenţia Naţională de 

Îmbunătăţiri Funciare, precum și către toate Comitetele Judeţene pentru Situaţii de 

Urgenţă (42 de prefecturi). 

 

În ţară, în vest şi nord-vest şi în zonele montane şi submontane vremea a fost mai caldă 

decât în mod normal în a doua decadă a lunii noiembrie, iar cerul a devenit variabil spre 

senin în orele amiezii. În restul teritoriului valorile termice s-au situat în marea lor 

majoritate în jurul mediilor climatologice, iar norii de plafon jos sau ceaţa au fost local mai 

persistente. Temperaturile maxime s-au încadrat între 4 grade la Braşov și 15 grade la 

Holod, Chişineu-Criş şi Gurahonț. În sudul şi în estul Transilvaniei, iar la începutul zilei şi 

noaptea pe arii restrânse şi în zonele joase din celelalte regiuni s-a semnalat ceaţă, 

determinând temporar scăderea semnificativă a vizibilităţii. Spre sfârşitul intervalului cerul 
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s-a înnorat şi în vestul și nord-vestul ţării, iar în Crișana și Maramureș pe arii restrânse a 

început să plouă slab. Cu totul izolat la munte, în nordul Olteniei şi al Munteniei, în Banat 

și Dobrogea au fost ploi slabe sau burniţă. Vântul a fost moderat la munte şi în regiunile 

estice, a avut intensificări temporare în sudul Bantului şi a suflat slab în rest. La ora 06.00, 

se înregistrau valori termice între -3 grade la Întorsura Buzăului şi 9 grade la Constanţa-dig. 

 

Observație: în intervalul de diagnoză au fost în vigoare 9 atenționări cod galben pentru 

fenomene meteorologice periculoase imediate, emise după cum urmează: 5 de SRPV Sibiu, 

2 de SRPV Timișoara, 1 de SRPV Cluj şi 1 de SRPV Bacău. 

 

La Bucureşti,  valorile termice au fost apropiate de cele normale ale perioadei, cu o 

maximă de 8 grade la Afumați și 9 grade la Filaret și Băneasa. Cerul a fost mai mult noros, 

iar vântul a suflat slab. La ora 06.00, se înregistrau 6 grade la Afumaţi şi Băneasa şi 7 grade 

la Filaret. 

 

3. Prognoza meteorologică în intervalul 20.11.2020, ora 08.00–21.11.2020, ora 8.00 

În ţară, vremea va fi în general închisă și va intra într-un proces de răcire. Aria 

precipitațiilor va fi în extindere și va cuprinde în cursul zilei vestul, nordul și centrul țării, 

iar din orele serii local și celelalte regiuni. Cantitățile de apă vor depăși pe arii restrânse 

15...20 l/mp. În toate zonele de munte, treptat vor predomina ninsorile și se va depune 

strat de zăpadă, posibil mai consistent în Carpații Meridionali. În restul zonelor, ziua vor fi 

mai ales ploi, iar seara și noaptea, precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare se vor 

semnala în Transilvania și în zonele de deal din Moldova, Muntenia și Oltenia. În a doua 

parte a nopții, cerul se va degaja în vestul și nord-vestul teritoriului, iar precipitațiile vor 

înceta. Vântul se va intensifica în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele vestice, estice 

și sud-estice, cu viteze în general de 40...50 km/h, iar la munte rafalele vor depăși 

temporar 60...70 km/h, în special pe creste, viscolind ninsoarea. Temperaturile maxime se 

vor încadra între 4 și 11 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -3 şi 5 grade. La 

începutul intervalului, pe alocuri, în zonele joase, va mai fi ceață. 

 

La Bucureşti, cerul va prezenta înnorări, iar în cursul nopții va ploua slab. Vântul va sufla 

slab și moderat, cu unele intensificări spre sfârșitul intervalului, când viteza la rafală va 

atinge 35...45 km/h. Temperatura maximă va fi de 9…10 grade, iar cea minimă se va situa 

în jurul valorii de 4 grade. 
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II. CALITATEA APELOR 

Pe râurile interioare 

G.N.M.-C.J. Brașov informează telefonic că în seara de 19.11.2020 a fost semnalată o 

posibilă poluare a râului Olt cu ape uzate provenite de la stația de tratare de pe 

amplasamentul S.C. Viromet S.A. din orașul Victoria. La fața locului s-au deplasat și 

reprezentanții S.G.A. Brașov pentru investigații și prelevare de probe de apă. Se va reveni 

cu informații.     

 

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

 

III. CALITATEA MEDIULUI 

1. În domeniul aerului 

G.N.M.-C.J. Prahova revine cu informații despre incendiul produs la data de 11.11.2020, 

în jurul orei 09:10, pe amplasamentul S.C. EURO DRUMROM CONSTRUCT S.R.L. din comuna 

Bucov, sat Pleașa, nr. 1004E, societate cu profil de activitate „fabricare de mixturi 

asfaltice”. Incendiul s-a manifestat la două rezervoare de bitum, cauza probabilă a 

izbucnirii acestuia fiind un scurtcircuit electric la pompa de vehiculare ulei cald, ce a 

condus la aprinderea unui panou electric și la extinderea ulterioară a focului la cele două 

rezervoare. La ora sosirii echipei G.N.M.-C.J. Prahova (09:30) incendiul fusese lichidat în 

urma intervenției echipajelor I.S.U. Prahova.  

Personalul Laboratorului A.P.M. Prahova s-a deplasat la fața locului cu echipamentul mobil 

din dotare și a efectuat în intervalul orar 09:50-10:20 determinări pentru indicatorii: 

monoxid de carbon, amoniac, benzen, formaldehidă, metanol și fenol. Monitorizarea s-a 

făcut într-un singur punct, pe strada Industriei, pe direcția dominantă a vântului. Nu s-au 

înregistrat depășiri ale concentrațiilor maxime admise pentru indicatorii menționați. 

G.N.M.-C.J. Prahova a aplicat societății S.C. EURO DRUMROM CONSTRUCT S.R.L. o 

sancțiune contravențională pentru nerespectarea prevederilor Legii 104/2011 privind 

calitatea aerului înconjurător, iar pentru evitarea producerii unor evenimente similare a 

impus ca măsură curățarea cuvelor de retenție aferente rezervoarelor de bitum și pompei 

de ulei în care s-au acumulat scurgerile care au facilitat propagarea incendiului.   
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Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează că din rezultatele analizelor 

efectuate la data de 18.11.2020 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: AB-

2 (municipiul Sebeș), AG-1 (municipiul Pitești), AG-3 (comuna Călinești), BV-1, BV-3 

(municipiul Brașov), CS-2 (orașul Oţelu Roșu), CL-2 (municipiul Călărași), CV-1 (municipiul 

Sfântu Gheorghe), MS-1, MS-2 (municipiul Târgu Mureș), MS-4 (municipiul Târnăveni), NT-

3 (comuna Tașca), PH-1, PH-2 (municipiul Ploiești), PH-3 (comuna Blejoi) și TM-5 

(municipiul Timișoara). 

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. 

 

 

 

 

 

DIRECȚIA DE COMUNICARE, TRANSPARENȚĂ ȘI IT 


