GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MEDIULUI ȘI PĂDURILOR

Direcția Comunicare
15 octombrie 2012

RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ
ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI
în intervalul 14.10.2012 ora 7.00 – 15.10.2012, ora 7.00

I.
SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ
1. Situaţia şi prognoza hidrologică pe râurile interioare şi Dunăre din 15.10.2012, ora 06
RÂURI:
Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor în curs, celor prognozate şi propagării pe
râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiş, Bârzava, Caraş, Nera, Jiu, Olt, Buzău, Trotuş,
Bistriţa, Bârlad, cursul superior şi mijlociu al Mureşului şi cursul superior al Argeşului, iar pe
celelalte râuri debitele vor fi staţionare.
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 20-50% din mediile multianuale lunare, mai
mici (sub 20% din normalele lunare) pe unii afluenţi ai Someşului (Şieu, Lonea, Fizeş, Lăpuş
superior, Cavnic), pe Barcăul inferior, afluenţii Crişului Negru (Crişul Pietros, Valea Roşie, Holod,
Teuz), unii afluenţi ai Crişului Alb (Băneşti), Mureşului (Comlod, Iara, Geoagiu, Feernic, Secaş,
Galda, Ampoi), Jiului (Gilort, Coşuştea, Amaradia), Oltului mijlociu şi inferior, 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 cursurile mijlocii şi inferiorare ale râurilor:
Mureş, Bega, Timiş, Jiu, Olt şi Argeş unde vor fi în creştere prin propagare.
Sunt posibile creşteri de debite pe unele râuri mici din zonele de deal şi munte din jumătatea
de sud a ţării, 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.
DUNĂRE:
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 14.10 – 15.10.2012 a fost
creştere, având valoarea de 2.750 mc/s, sub media multianuală a lunii octombrie (3.850 mc/s).
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Aval Porţile de Fier, debitele au fost în în creştere pe sectorul Gruia-Bechet, în scădere pe
sectorul Corabia-Brăila şi relativ staţionare pe sectorul Galaţi-Tulcea.
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (2.900 mc/s).
Aval Porţile de Fier, debitele vor fi în creştere pe sectorul Gruia-Tr.Măgurele şi în scădere
pe sectorul Zimnicea-Tulcea.

2. Situaţia meteorologică în intervalul 14.10.12, ora – 15.10.12, ora 06
ÎN ŢARĂ
Cerul a fost mai mult noros. Îndeosebi în cursul zilei a plouat slab în Banat, Crişana,
Transilvania, Moldova, Oltenia şi local în Muntenia şi Dobrogea. În sud-estul ţării, trecător, s-au
semnalat descărcări electrice. Cantităţile de apă au depăşit, izolat, 15 l/mp în nordul Olteniei şi în
Carpaţii Meridionali (până la 21 l/mp la Bâlea Lac). Vântul a suflat slab şi moderat. Temperaturile
maxime au fost cuprinse între 10 grade la Tîrgu Neamţ, Piatra Neamţ, Cotnari şi Joseni şi 25 de
grade la Olteniţa, Călăraşi şi Feteşti, iar la ora 06 valorile termice se încadrau între 6 grade la
Vărădia de Mureş şi 18 grade la Sulina. Pe arii restrânse, în zonele joase, a fost ceaţă.
LA BUCUREŞTI
Cerul a fost mai mult noros şi în prima parte a zilei, trecător în unele cartiere, a plouat
slab. Vântul a suflat slab până la moderat. Temperatura maximă a fost de 16 grade la Băneasa şi
Afumaţi şi 18 grade la Filaret, iar la ora 06 se înregistrau 12 grade la Afumaţi şi 13 grade la
Băneasa şi Filaret. În zona periferică a oraşului s-a semnalat ceaţă.

3. Prognoza meteorologică pentru intervalul 15.10.12, ora 09 – 16.10.12, ora 09
ÎN ŢARĂ
Vremea se va încălzi în toate regiunile. Cerul va avea înnorări temporare şi va ploua slab, pe
arii restrânse în sudul ţării şi izolat în rest. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări în
zona montană. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 şi 26 de grade, iar cele minime de la
5...6 grade în estul Transilvaniei până la 17...18 grade pe litoral. Dimineaţa, mai ales în zonele joase
din sud şi est se va forma ceaţă, pe arii restrânse.
LA BUCUREŞTI
Vremea se va încălzi. Cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla slab până la moderat.
Temperatura maximă va fi de 23...24 de grade, iar cea minimă de 11...13 grade. Dimineaţa vor fi
condiţii de ceaţă.

II.

CALITATEA APELOR
Nu au fost semnalate evenimente deosebite.

III.
1.

CALITATEA MEDIULUI
În domeniul aerului
Nu au fost semnalate evenimente deosebite.

2.

În domeniul solului şi vegetaţiei
Nu au fost semnalate evenimente deosebite.
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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.
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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