GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MEDIULUI ȘI PĂDURILOR

Direcția Comunicare
16 octombrie 2012

RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ
ŞI A CALITAŢII MEDIULUI
in intervalul 15.10.2012 ora 7.00 – 16.10.2012, ora 7.00
I.

SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ

1. Situaţia si prognoza hidrologică pe raurile interioare si Dunare, din 16.10.2012, ora 06.00
RÂURI:
Debitele au fost în general staţionare, excepând cursurile mijlocii şi inferioare ale
râurilor din bazinele hidrografice: Someş, Crişuri, Mureş, Bega, Timiş, Bârzava, Caraş, Nera,
Cerna, Jiu, Olt, Argeş şi cursul superior şi mijlociu al Prutului unde au fost în creştere datorită
precipitaţiilor căzute în interval şi propagării.
Pe râul Ialomiţa şi pe cursurile superioare ale Oltului şi Argeşului debitele au fost în scădere
uşoară.
Se înregistrează fenomenul de ”sec” pe multe râuri mici şi pâraie din bazinele hidrografice:
Someş, Crişuri, Mureş, Moraviţa, Amaradia, Oltul inferior (Pesceana, Teslui, Mamu, Beica), pe unii
afluenţi din bazinul Siretului (Ozana, Cracău, Agapia, Şuşiţa) şi pe unii afluenţi ai Bârladului şi
Jijiei.
Debitele se situează la valori cuprinse între 20-70% din mediile multianuale lunare, mai
mici (sub 20% din normalele lunare) pe unii afluenţi ai Someşului (Bistra, Fizeş, Lăpuş, Cavnic),
afluenţii Crişului Negru (Holod, Teuz), unii afluenţi ai Crişului Alb (Băneşti), Mureşului (Comlod,
Iara, Feernic, Ampoi), Jiului (Gilort, Coşuştea, Amaradia), unii afuenţi ai Oltului inferior şi pe
râurile din bazinul Bârladului.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
Debitele vor fi în general staţionare, exceptând cursurile inferioare ale râurilor: Someş,
Crişuri, Mureş, Bega, Timiş, Bârzava, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Olt, Argeş şi Prut unde vor fi în
creştere prin propagare.
Sunt posibile mici creşteri de debite pe unele râuri din vestul, nordul şi centrul ţării şi din
zonele de munte datorită precipitaţiilor prognozate.
Se va menţine fenomenul de ”sec” pe multe râuri mici şi pâraie din bazinele hidrografice:
Someş, Crişuri, Mureş, Amaradia, Oltul inferior şi pe unii afluenţi ai Siretului şi Jijiei.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.
DUNARE: Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 15.10 – 16.10.2012 a fost
în creştere, având valoarea de 2900 mc/s, sub media multianuală a lunii octombrie (3850 mc/s).
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Aval Porţile de Fier, debitele au fost în creştere pe sectorul Gruia-Tr.Măgurele, în scădere pe
sectorul Zimnicea-Brăila şi staţionare pe sectorul Galaţi-Tulcea.
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (3100 mc/s).
Aval Porţile de Fier, debitele vor fi în creştere pe sectorul Gruia-Giurgiu, staţionare la
Olteniţa şi pe sectorul Isaccea-Tulcea şi în scădere pe sectorul Călăraşi-Galaţi.
2. Situaţia meteorologică in intervalul 15.10.12, ora 09 –16.10.12, ora 06
În ţară, vremea s-a încălzit în toate regiunile ţării, valorile termice situându-se peste normele
climatologice ale perioadei. Cerul a fost variabil cu înnorări temporare în vestul, sud-vestul, centrul
ţării, precum şi la munte. A plouat slab, local în Banat, vestul şi nordul Transilvaniei şi izolat în
Crişana, Maramureş Oltenia, zona de munte şi sud-vestul Munteniei. Vântul a suflat slab şi
moderat, cu unele intensificări în zona montană înaltă. Temperaturile maxime au fost cuprinse
între 13 grade la Darabani, Cotnari, Deva şi Sebeş şi 26 de grade la Adamclisi, iar la ora 06 se
înregistrau 7 grade la Sfântu Gheorghe (Covasna) şi 19 grade la Oraviţa şi Sulina. Pe arii relativ
extinse în regiunile extracarpatice, precum şi în cele centrale, s-a produs ceaţă, asociată izolat cu
burniţă în Moldova.
Observaţii: În intervalul de diagnoză au fost emise 5 avertizări nowcasting pentru fenomene
meteorologice periculoase immediate (ceaţă), una de către CMR Moldova şi câte doua de către
CNPM pentru Muntenia şi de către SRPV Sibiu.
La Bucureşti, Vremea s-a încălzit, valorile termice situându-se peste normele climatologice ale
perioadei. Cerul a fost variabil, iar vântul a suflat slab până la moderat. Temperatura maximă a fost
de 21 de grade la Afumaţi şi 22 de grade la Filaret şi Băneasa, iar la ora 06 se înregistrau 10 grade
la Băneasa şi 13 grade la Filaret. Ieri dimineaţă s-a produs ceaţă care a persistat până la orele
amiezii.
3. Prognoza meteorologica in intervalul 16.10.12, ora 09 –17.10.12, ora 09
În ţara, vremea va continua să se încălzească devenind caldă, chiar deosebit de caldă pentru această
dată în regiunile sudice, astfel încât temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 şi 29 de grade.
Cerul va fi variabil în sud-est, dar se va înnora treptat în rest. Local vor fi averse, unele intensificări
ale vântului şi posibil descărcări electrice, după-amiaza şi în prima parte a nopţii în vest, sud-vest,
centru şi zona munte, iar spre dimineaţă îndeosebi în nordul ţării. Vântul va sufla slab până la
moderat cu intensificări la munte. În zonele joase, izolat vor fi condiţii de ceaţă.Temperaturile
minime se vor situa între 8 şi 16 grade, uşor mai ridicate pe litoral.
La Bucureşti, vremea va deveni deosebit de caldă pentru această dată. Temperatura maximă va fi
de 26...27 de grade, iar cea minimă de 14...16 grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab
până la moderat.
I.

CALITATEA APELOR
1.1. Pe fluviul Dunarea
Nu au fost semnalate evenimente deosebite.
1.2. Pe râurile interioare
Nu au fost semnalate evenimente deosebite.
1.3. Pe Marea Neagra
Nu au fost semnalate evenimente deosebite.
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II.
1.

CALITATEA MEDIULUI
În domeniul aerului
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează că, din rezultatele analizelor
efectuate în cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare, în intervalul 12-14.10.2012, nu s-au constatat
depăşiri ale pragurilor de alertă pentru NO2 (dioxid de azot), SO2 (dioxid de sulf) şi ale pragurilor
de alertă pentru ozon. Nu s-au constatat depăşiri ale valorilor limită pentru PM10 (pulberi în
suspensie cu un diametru mai mic de 10 microni).
În domeniul solului şi vegetaţiei
GNM, Comisariatul Judeţean Prahova informează despre stingerea în data de
12.10.2012, a 2 incendii de vegetație uscată:
- în intervalul 12.10.2012, ora 11.03-11.25, în zona Mun. Ploieşti, jud. Prahova, s-a
produs un incendiu care a afectat 0,005 ha vegetaţie uscată, din cauze necunoscute. S-a
intervenit de către ISU Prahova, incendiul a fost stins.
- în intervalul 12.10.2012, ora 15.50-17.10, în zona com. Măneşti, jud. Prahova, s-a
produs un incendiu care a afectat 1,5 ha vegetație uscată, din cauze necunoscute. S-a intervenit
de către ISU Prahova, incendiul a fost stins.
2.

În domeniul supravegherii radioactivităţii mediului
Menţionăm că, pentru factorii de mediu urmăriţi nu s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de
avertizare/alarmare în intervalul de timp menţionat şi nu s-au semnalat evenimente deosebite.
Parametrii constataţi la staţiile de pe teritoriul României s-au situat în limitele fondului natural.
3.

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.
4.
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