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GUVERNUL ROMÂNIEI 
MINISTERUL MEDIULUI ȘI PĂDURILOR 

 

 

Direcția Comunicare 
10 octombrie 2012 

 

 

RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 09.10.2012 ora 7.00 – 10.10.2012, ora 7.00 
 

 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia şi prognoza hidrologică pe râurile interioare şi Dunăre din 10.10.2012, ora 06.00 

RÂURI: Debitele au fost în general staţionare, exceptând Vişeul, Iza şi cursurile superioare ale 

afluenţilor de dreapta ai Siretului, unde au fost în scădere, cursul mijlociu al Someşului şi cursul 

inferior al Mureşului, unde s-au produs uşoare creşteri de debite 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 Mică, 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), Lăpuş 

(Răzoare), Crişului Negru (Tinca, Crişul Pietros, Valea Roşie, Holod), Crişului Alb (Băneşti), 

Comlod, Iara, Geoagiu, Secaş, Galda, Ampoi, Pian, Timişul inferior (Bistra), unii afluenţi ai Jiului 

(Gilort, Coşuştea, Amaradia), pe afluenţii Oltului mijlociu şi inferior, afluenţii Argeşului superior 

(Râul Doamnei, Râul Târgului), Dâmboviţa (cursul superior), Ialomiţa (Siliştea Snagovului), pe 

râurile din bazinul Bârladului şi Jijiei. 

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

 Debitele vor fi în general staţionare, exceptând Mureşul inferior, Bârzava, afluenţii de 

dreapta ai Siretului, unde vor fi în usoară scădere. 

 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) şi unii afluenţi ai Jijiei. 

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

 

DUNĂRE: Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 09-10.10.2012 a fost 

staţionar, având valoarea de 2800 mc/s, sub media multianuală a lunii octombrie (3850 mc/s). 

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

 Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (2750 mc/s). 

Pe tot sectorul, aval Porţile de Fier debitele vor fi în scădere. 
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2. Situaţia meteorologică în intervalul 09.10.12, ora –10.10.12, ora 06 

În ţară, vremea a fost predominant frumoasă, dar răcoroasă, chiar rece dimineaţa şi noaptea. Cerul 

a fost de la variabil la senin, iar vântul a suflat slab şi moderat cu unele intensificări pe crestele 

montane, în deltă şi pe litoral. Temperaturile maxime s-au încadrat între 12 grade la Ocna Şugatag, 

Joseni, Topliţa şi Miercurea Ciuc şi 20 de grade la Moldova Nouă, Calafat, Olteniţa şi Medgidia, iar 

la ora 06 se înregistrau valori termice între -4 grade la Întorsura Buzăului şi 12 grade la Oraviţa, 

Mahmudia şi Sulina. La sfârşitul intervalului, cu totul izolat, s-a produs brumă. 

La Bucureşti, vremea a fost frumoasă, dar rece în orele dimineţilor. Cerul a fost mai mult senin, iar 

vântul a suflat slab până la moderat. Temperatura maximă a fost de 17 grade la Afumaţi, 18 grade la 

staţia Băneasa şi 19 grade la Filaret, iar la ora 06 se înregistrau 0 grade la staţia meteo Băneasa, 3 

grade la Afumaţi şi 6 grade la Filaret.  

3. Prognoza meteorologică pentru intervalul 10.10.12, ora 09 –11.10.12, ora 09 

În ţară, vremea va fi predominant frumoasă, dar răcoroasă dimineaţa şi noaptea. Cerul va fi 

variabil la senin, cu unele înnorări în extremitatea nordică, iar spre seară şi noaptea în regiunile 

vestice, dar numai izolat va ploua slab în Banat şi Crişana. Vântul va sufla slab până la moderat, cu 

intensificări izolate pe crestele montane. Temperaturile maxime vor fi de la 14...15 grade în 

Maramureş, nordul Moldovei şi estul Transilvaniei până la 22...23 de grade în Lunca Dunării, iar 

cele minime se vor încadra între -2...0 grade în depresiuni, unde se va produce brumă, şi 12...13 

grade pe litoral. 

La Bucureşti, vremea va fi frumoasă, dar răcoroasă dimineaţa şi noaptea. Cerul va fi variabil, iar 

vântul va sufla slab. Temperatura maxima va fi de 20...21 de grade, iar cea minima de 5...7 grade, 

mai coborâtă în zona preorăşenească. 

II. CALITATEA APELOR 

Pe fluviul Dunărea  

Ministerul Transportului şi Infrastructurii – Administraţia Fluvială a Dunării de Jos 

R.A. Galaţi informează că începând cu data de 10.10.2012, în conformitate cu Convenţia despre 

regimul navigaţiei pe Dunăre (Belgrad-1948), A.F.D.J.-R.A. Galaţi va executa cu draga absorbant-

refulantă în sectorul Dunării Maritime lucrări de dragaj pentru îndepărtarea depunerilor aluvionare 

de pe şenalul navigabil la punctul critic Isaccea amonte Mm 56- Mm 58, în vederea asigurării 

gabaritelor minime de navigaţie recomandate de Comisia Dunării. Materialul rezultat ca urmare a 

lucrărilor va fi deversat la Mm 53+350 mal drept, cât mai aproape de malul românesc al Dunării, 

începând din amonte spre aval. Durata estimată a lucrărilor este de 20 de zile, cu posibilitate de 

prelungire.  

 

Pe râurile interioare şi 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 

G.N.M. – C.J. Prahova informează despre izbucnirea în data de 09.10.2012, ora 02:29, a 

unui incendiu de vegetaţie uscată în zona oraşului Urlaţi. Acesta a afectat 0,7 ha şi a fost stins la ora 

03:50 de către un echipaj I.S.U. Prahova. 

 

I.T.R.S.V. Râmnicu Vâlcea informează despre producerea în data de 08.10.2012 a patru 

incendii de pădure, după cum urmează: 
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- în zona comunei Tufeni, Ocol Silvic Drăgăneşti, jud. Olt, incendiul a izbucnit la ora 14:00, 

a afectat 0,8 ha de litieră (dintr-o pădure proprietate privată a Academiei Române) şi a fost stins la 

ora 15:50 de către o echipă formată din personal silvic, pompieri militari, poliţişti şi cetăţeni; 

- în zona comunei Almăj, Ocol Silvic Filiaşi, jud. Dolj, incendiul a izbucnit la ora 18:00, a 

afectat 6,29 ha de litieră şi a fost stins la ora 21:00 de către o echipă formată din personal silvic şi 

cetăţeni; 

- în zona comunei Brădeşti, Ocol Silvic Filiaşi, jud. Dolj, două incendii, primul a izbucnit la 

ora 15:30, a afectat 9,15 ha de litieră şi coronament şi a fost stins la ora 21:00, iar al doilea a 

izbucnit la ora 18:00, a afectat 0,5 ha de litieră şi a fost stins la ora 18:30. În scopul stingerii au 

intervenit echipe formate din personal silvic şi cetăţeni. 

 

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

09.10.2012, ora 09:30, în zona comunei Bilieşti, jud Vrancea, a unei poluări accidentale a 200 mp 

de sol (carosabil şi teren arabil) cu cca 8 t de produs petrolier ca urmare a unui accident rutier în 

urma căruia s-a răsturnat o cisternă (capul tractor aparţinând S.C. Duronel S.R.L. Asău, jud Bacău, 

iar remorca cisternă, S.C. PECO Giurgiu). Se menţionează că în urma accidentului conducătorul 

autovehiculului a decedat. I.S.U. Vrancea a intervenit pentru repunerea vehiculului în poziţie 

normală. S-au stopat scurgerile de combustibil, iar produsul petrolier a fost preluat de către altă 

cisternă. Accesul în zonă a fost restricţionat datorită pericolului de explozie. Se desfăşoară 

operaţiuni de ecologizare a suprafeţei afectate.  

 

A.P.M. Ialomiţa informează despre producerea în data de 09.10.2012, ora 12:20, a unei 

poluări cu ţiţei a cca 2 mp de sol (teren necultivat) în zona ventil Săveni, jud. Ialomiţa, din cauza 

coroziunii conductei de transport Bărăganu-Oneşti aparţinând S.C. Conpet S.A. Echipa de 

intervenţie Conpet a reparat conducta avariată, urmând ca suprafaţa afectată să fie ecologizată.   
 

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. 
 

 

 


