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GUVERNUL ROMÂNIEI 
MINISTERUL MEDIULUI ȘI PĂDURILOR 

 

 

Direcția Comunicare 
02 octombrie 2012 

 

 

RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 01.10.2012 ora 7.00 – 02.10.2012, ora 7.00 

 
 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia şi prognoza hidrologică pe râurile interioare şi Dunăre din 02.10.2012, ora 06.00 

RÂURI: Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursul mijlociu al Timişului, cursul 

inferior al Mureşului, unde au fost în scădere şi cursul inferior al Crişului Negru, unde au fost în 

uşoară creştere datorită propagării. Se înregistrează fenomenul de ”sec” pe multe râuri mici şi pâraie 

din bazinele hidrografice: Someş, Crişuri, Mureş, Moraviţa, Amaradia, Oltul inferior (Pesceana, 

Cungrea Mica, Teslui, Mamu, Beica) şi 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 20-60% din mediile multianuale lunare, mai 

mici (sub 20% din normalele lunare) pe unii afluenţi ai Someşului Mic (Lonea, Fizeş), Crişului 

Repede (Iad), Crişului Negru (Crişul Pietros, Valea Roşie, Holod, Teuz), Crişului Alb (Băneşti, 

Cigher), Timişul inferior (Rusca, Bistra), unii afluenţi ai Jiului (Gilort, Coşuştea, Amaradia), pe 

afluenţii Oltului mijlociu şi inferior, pe Râmnicu Sărat, Jijia şi râurile din bazinul Bârladului. 

 Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE. 
 

 Debitele vor fi în general staţionare. Sunt posibile creşteri izolate de debite pe unele râuri 

mici din zonele de deal şi munte din vestul ţării datorită precipitaţiilor prognozate. Se va menţine 

fenomenul de ”sec” pe multe râuri mici şi pâraie din bazinele hidrografice: Someş, Crişuri, Mureş, 

Moraviţa, Amaradia, Oltul inferior, pe unii afluenţi ai Siretului (Ozana, Cracău, Bolătău, Agapia, 

Şuşiţa, Putna, Bârlad). 

 Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE. 
 

 

DUNĂRE: Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 01-02.10.2012 a fost 

staţionar, având valoarea de 3000 mc/s, sub media multianuală a lunii octombrie (3850 mc/s). 

 Aval Porţile de Fier, debitele au fost în scădere pe sectoarele Gruia-Turnu Măgurele şi 

Olteniţa-Tulcea, în creştere la Zimnicea şi staţionare la Giurgiu. 
 

 Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (3000 mc/s). 

 Aval Porţile de Fier, debitele vor fi în staţionare la Gruia şi în scădere pe sectorul Calafat-

Tulcea. 
 

2. Situaţia meteorologică în intervalul 01.10.12, ora –02.10.12, ora 06 
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În ţară, vremea a fost deosebit de caldă pentru această perioadă din an. Cerul a fost parţial noros în 

vestul şi în nordul ţării, iar în cursul nopţii pe arii restrânse în Banat, Crişana şi nord-vestul 

Transilvaniei au fost averse slabe şi izolat descărcări electrice. În celelalte regiuni cerul a fost de la 

variabil la senin. Vântul a suflat slab şi moderat, cu intensificări în zona montană înaltă, iar local şi 

temporar în sud, sud-vest şi centru. Temperaturile maxime au fost cuprinse între 22 de grade la 

Darabani şi 34 de grade la Lugoj şi Vărădia de Mureş, iar la ora 06 se înregistrau valori termice 

între 9 grade la Voineasa şi 25 de grade la Moldova Nouă. Cu totul izolat, în Dobrogea, Bărăgan şi 

sudul Moldovei s-a semnalat ceaţă. 

La Bucureşti, vremea a fost mult mai caldă decât în mod obişnuit la început de octombrie. Cerul a 

fost mai mult senin, iar vântul a suflat în general moderat. Temperatura maximă a fost de 29 de 

grade la Afumaţi şi Băneasa şi 30 de grade la Filaret, iar la ora 06 se înregistrau 16 grade la Afumaţi 

şi Băneasa şi 17 grade la Filaret. 

3. Prognoza meteorologică pentru intervalul 02.10.12, ora 09 –03.10.12, ora 09 

În ţară, vremea va fi în continuare deosebit de caldă pentru începutul lunii octombrie. Cerul va fi 

variabil, cu înnorări temporare în regiunile vestice, unde pe arii restrânse vor fi averse şi descărcări 

electrice, dar şi în sud-estul teritoriului, unde ploile vor fi posibile izolat, spre seară şi noaptea. 

Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări la munte, în sudul şi în estul ţării. 

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 şi 32 de grade, iar cele minime vor fi de la 8...9 

grade în depresiuni până la 19...20 de grade pe litoral. În orele dimineţii vor fi condiţii de ceaţă în 

Dobrogea, Bărăgan şi sudul Moldovei. 

La Bucureşti, vremea va fi deosebit de caldă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi 

moderat. Temperatura maximă va fi de 28...29 de grade, iar cea minimă de 15...17 grade. 

 

II. CALITATEA APELOR 

 Pe râurile interioare 

 G.N.M.-C.J. Hunedoara informează despre producerea în data de 01.10.2012, ora 15:00, a 

unei poluări cu borhot provenit de la instalaţii de distilare a Pârâului de la Ivăneşti (afluent al 

pârâului Luncoi) pe o lungime de cca 3 km în zona comunei Luncoi, sat Podele. Deversarea a fost 

oprită de către o echipă A.B.A. Crişuri-Oradea prin montarea unei stavile de lemn, urmând ca 

sectorul de pârâu afectat să fie ecologizat.  

 

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

 

III.  CALITATEA MEDIULUI 

1. În domeniul aerului 

 Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează că din rezultatele analizelor 

efectuate în cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare în datele de 28, 29 şi 30.09.2012 nu s-au 

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

pragurilor de informare şi alertă pentru ozon. Valoarea limită zilnică pentru PM10 (50µg/mc) a 

fost depăşită în datele de 28, 29 şi 30.09.2012 la staţia GJ2-Rovinari (industrial). 
 

2.  În domeniul solului şi vegetaţiei 

 G.N.M.-C.J. Giurgiu şi A.P.M. Giurgiu informează despre producerea în data de 

01.10.2012 a unui accident pe autostrada Bucureşti – Piteşti, km 42, în zona localităţii Vânătorii 

Mici, în urma căruia s-a răsturnat o cisternă cu sodă calcinată aparţinând S.C. INTERMED SERV 

COMPUTER S.R.L. Piteşti, o cantitate de cca 100-200 kg din substanţa transportată ajungând pe 

carosabil. I.S.U. Dâmboviţa a intervenit pentru repunerea vehiculului în poziţia normală şi pentru 
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curăţarea carosabilului. Proprietarul mijlocului de transport a fost invitat la sediul G.N.M.-C.J. 

Giurgiu în vederea verificării legalităţii transportului.  

 

 I.T.R.S.V. Râmnicu Vâlcea informează despre producerea în data de 28.09.2012, ora 

13:00, a unui incediu de pădure în zona localităţii Ostroveni, Ocol Silvic Sadova, jud. Dolj. 

Incendiul a afectat 0,7 ha de litieră şi a fost stins în data de 28.09.2012, ora 14:00, de către o echipă 

formată din personal silvic, pompieri militari, poliţişti şi cetăţeni. 

 

G.N.M. – C.J. Prahova: 

 informează despre producerea în intervalul 28-30.09.2012 a şase incendii de vegetaţie 

uscată, după cum urmează: 

 -în zona comunei Plopu, incendiul a izbucnit în data de 28.09.2012, ora 14:19, a afectat 0,45 

ha şi a fost stins la ora 15:35;  

 -în zona municipiului Ploieşti – două incendii, primul a izbucnit în data de 29.09.2012, ora 

09:46, a afectat 0,01 ha şi a fost stins la ora 10:10, iar al doilea a izbucnit în data de 30.09.2012, ora 

19:20, a afectat 0,3 ha şi a fost stins la ora 19:40; 

 -în zona comunei Berceni, incendiul a izbucnit în data de 29.09.2012, ora 14:50, a afectat 

0,3 ha şi a fost stins la ora 15:20; 

 -în zona oraşului Urlaţi, incendiul a izbucnit în data de 30.09.2012, ora 19:15, a afectat 0,4 

ha şi a fost stins la ora 20:25; 

 -în zona comunei Gura Vitioarei, incendiul a izbucnit în data de 30.09.2012, ora 13:56, a 

afectat 5 ha şi a fost stins la ora 15:45; 

 revine cu informaţii despre incendiul de vegetaţie izbucnit în zona muntelui Babeş, com. 

Măneciu, în data de 30.09.2012, ora 13:46. Acesta a afectat o suprafaţă de 0,2 ha şi a fost stins în 

aceeaşi zi, la ora 21:10. 

 Incendiile au fost stinse de către echipajele I.S.U. Prahova. 

 

R.N.P.-D.S. Suceava informează despre producerea în data de 28.09.2012, ora 01:00, a unui 

incendiu în cadrul Ocolului Silvic Cârlibaba, în urma căruia a ars o clădire (grajdul Rotunda). 

Incendiul a fost stins în data de 28.09.2012, ora 05:00, de către o echipă formată din personal silvic, 

pompieri civili, poliţişti şi cetăţeni. Paguba a fost estimată la cca 2300 de lei. 

 

R.N.P.-D.S. Sibiu informează despre izbucnirea în data de 01.10.2012, ora 13:30, a unui 

incendiu de pădure care a afectat 0,5 ha litieră şi coronament în cadrul Ocolului Silvic Avrig. În 

scopul stingerii intervine o echipă formată din personal silvic şi cetăţeni. Se va reveni cu informaţii.  

 

 I.T.R.S.V. Cluj-Napoca informează despre producerea în data de 29.09.2012, ora 22:30, a 

unui incediu de pădure (proprietate privată – composesorat) în zona comunei Ocoliş, Ocol Silvic 

Muntele Mare, jud. Alba. Incendiul a afectat 1 ha de litieră şi a fost stins în data de 30.09.2012, ora 

08:00, de către o echipă formată din personal silvic, pompieri militari şi poliţişti. 
 

3.  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 normale de variaţie 

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. 


