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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 08.11.2020, ora 08.00 – 09.11.2020, ora 08.00 

 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia şi prognoza hidrologică pe râurile interioare şi Dunăre din 09.11.2020, ora 

07.00 

RÂURI 

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

Vișeu, Iza, Tur, Lăpuș, Someșul Mic, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, 

Caraș, Nera, Cerna și afluenții de dreapta ai Siretului 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, 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, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, 

Iza, Tur, Lăpuș, Crasna, Barcău, Crișuri, Arieș, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna 

și cursurile mijlocii și inferioare ale Someșului și Mureșului unde vor fi în scădere. 

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

 

DUNĂRE 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 08.11 – 09.11.2020 a fost 

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

m3/s). 

Pe tot sectorul, aval de Porţile de Fier, debitele au fost în scădere. 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (5200 m3/s). 

Pe tot sectorul, aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere. 
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2. Situaţia meteorologică în intervalul 08.11.2020, ora 08.00 –09.11.2020, ora 06.00 

ÎN ŢARĂ 

În Oltenia, vestul și sud-vestul Munteniei, parțial în centrul Transilvaniei și în nord-estul 

Moldovei, vremea a fost mai rece decât în mod normal la această dată, cu abateri negative 

de până la -5...-6 grade. În restul teritoriului valorile termice s-au situat în jurul celor 

normale pentru această dată și local au fost mai ridicate, în special la deal și la munte, 

unde abaterea pozitivă față de mediile climatologice a fost de până la 10...11 grade. Ziua 

cerul a fost mai mult senin în vest, precum și în extremitățile de nord-vest și de sud-est; 

în rest acesta a fost variabil, mai mult noros, cu nori joși persistenți în tot intervalul în 

Oltenia și în nord-estul extrem al Moldovei. Noaptea nebulozitatea joasă s-a extins treptat 

în cea mai mare parte a zonelor joase. Pe arii relativ extinse s-a semnalat ceață, mai ales 

în prima parte a zilei și noaptea și cu precădere în sudul, centrul și estul teritoriului, iar 

în Oltenia și izolat în Moldova a fost asociată cu burniță. Vântul a suflat slab și moderat. 

Temperaturile maxime s-au încadrat între 3 grade la Joseni și 18 grade la Vărădia de 

Mureș, Gurahonț și Bozovici. La ora 06.00, se înregistrau valori termice cuprinse între -2 

grade la Întorsura Buzăului, Odorheiu Secuiesc și Sfântu Gheorghe (Covasna) și 10 grade 

la Mahmudia. 

Observaţii: de ieri de la ora 06.00, au fost în vigoare 35 de atenționări cod galben, 

pentru fenomene meteorologice periculoase imediate, emise după cum urmează: 8 de  

SRPV Bacău, 7 de CNPM pentru Muntenia, 6 de SRPV Craiova, 6 de SRPV Sibiu, 5 de SRPV 

Cluj-Napoca, 2 de SRPV Constanța și 1 de SRPV Timișoara. 

 

LA BUCUREŞTI 

Vremea a fost predominant frumoasă. Cerul a fost mai mult senin ziua, iar noaptea s-a 

semnalat nebulozitate joasă și în unele cartiere ceață. Vântul a suflat slab până la 

moderat. Temperatura maximă a fost de 15 grade. La ora 06.00, se înregistrau 5 grade la 

Băneasa și 6 grade la Afumați și la Filaret. 

 

 

3. Prognoza meteorologică în intervalul 09.11.2020, ora 08.00 –10.11.2020, ora 08.00 

ÎN ŢARĂ 

Cerul va fi variabil, iar pe văi și în depresiuni trecător va fi ceață. În restul teritoriului 

valorile termice se vor situa în jurul celor normale pentru această dată; vor fi nori joși 

și/sau ceață, local în prima parte a zilei și pe arii extinse noaptea, iar pe alocuri se va 
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semnala burniță. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra în 

general între 5 și 16 grade, iar cele minime între 0 și 10 grade, mai scăzute în estul 

Transilvaniei spre -2 grade. 

 

LA BUCUREŞTI 

Vremea va fi apropiată de normalul termic al perioadei. Mai ales în prima parte a zilei și 

noaptea vor fi nebulozitate joasă și ceață, posibil asociate cu burniță. Vântul va sufla în 

general slab. Temperatura maximă, în scădere ușoară față de ziua precedentă, va fi de 

12...13 grade, iar cea minimă de 5...7 grade. 

 

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 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

2. În domeniul solului şi vegetaţiei 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

3. În domeniul supravegherii radioactivităţii mediului 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

4. În municipiul Bucureşti 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

 

DIRECȚIA DE COMUNICARE, TRANSPARENȚĂ ȘI IT 
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