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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 21.10.2012 ora 7.00 – 22.10.2012, ora 7.00 
 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia şi prognoza hidrologică pe râurile interioare şi Dunăre din 22.10.2012, ora 06 

 

RÂURI  
 Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, 

Iza, Crişuri, Arieş, Bega, Bârzava şi cursul mijlociu şi inferior al Timişului, unde au fost în uşoară 

scădere. 

 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 

mari pe cursurile superioare ale Crişului Alb, Mureşului, Târnavelor, Oltului şi Prahovei (50-70%) 

şi mai mici (sub 20% din normalele lunare) pe unii afluenţi ai Izei (Mara), Someşului (Sălăuţa, 

Şieu, Fizeş, Lăpuşul superior, Cavnic), Crişului Negru (Holod, Teuz), Crişului Alb (Băneşti), 

Mureşului (Comlod, Iara, Feernic, Gâlda, Ampoi), Jiului inferior şi afluenţii săi (Gilort, Coşuştea, 

Amaradia), Oltului inferior, Argeşului superior, pe râurile din bazinele hidrografice Rm. Sărat şi 

Bârladului, pe cursul  inferior al Timişul, pe cursul superior al Bârzavei şi Bega Veche.  

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

 Debitele vor fi în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, 

Iza, Tur, Crişuri, Arieş, Bega, Timiş, Bârzava şi cursul mijlociu şi inferior al Mureşului, unde vor fi 

în 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 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 21.10 – 22.10.2012 a fost în 

creştere, având valoarea de 3.600 mc/s, sub media multianuală a lunii octombrie (3.850 mc/s). 

 Aval Porţile de Fier debitele au fost în creştere la Gruia şi pe sectorul Bechet-Tulcea şi în 

scădere la Calafat. 

 Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (3.800 mc/s). 
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 Pe tot sectorul aval Porţile de Fier debitele vor fi în creştere. 

 
 

2. Situaţia meteorologică în intervalul 21.10.12, ora – 22.10.12, ora 06 

ÎN ŢARĂ 

 Deşi valorile termice diurne au marcat o scădere în cea mai mare parte a teritoriului, vremea 

s-a menţinut caldă pentru această dată. Cerul, mai mult senin în regiunile intracarpatice, a prezentat 

înnorări temporare în rest. Vântul a suflat slab şi moderat, cu unele intensificări în Delta Dunării şi 

în sudul Moldovei. Temperaturile maxime au fost cuprinse între 12 grade la Darabani şi 23 de grade 

la Vărădia de Mureş, Holod, Lugoj, Gurahonţ, Ţebea şi Câmpeni. La ora 06 se înregistrau -2 grade 

la Miercurea Ciuc şi Topliţa şi 16 grade la Sulina. S-a semnalat ceaţă local în Moldova, unde a fost 

asociată izolat cu burniţă, pe spaţii mai restrânse în Transilvania şi cu totul izolat în Crişana, 

Muntenia, Dobrogea şi la munte. 

Observaţii: În intervalul de diagnoză au fost emise două avertizări nowcasting de fenomene 

meteo periculoase de către SRPV Bacău vizând ceaţa. 

LA BUCUREȘTI 

 Vremea a fost uşor mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă din an. Cerul, 

variabil, a prezentat înnorări în prima parte a zilei şi spre sfârşitul intervalului.  Vântul a suflat slab 

până la moderat. Temperatura maximă a fost de 19 grade la Afumaţi şi 20 de grade la Băneasa şi 

Filaret. La ora 06 se înregistrau 12 grade la Băneasa şi 13 grade la Afumaţi şi Filaret. 

 

3. Prognoza meteorologică pentru intervalul 22.10.12, ora 09 – 23.10.12, ora 09 

ÎN ŢARĂ 

 Vremea va fi frumoasă şi caldă pentru această dată. Cerul va fi variabil pe litoral şi mai mult 

senin în restul teritoriului. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse 

între 17 grade pe litoral şi 23 de grade în regiunile sudice, iar cele minime se vor situa între 3 şi 13 

grade, mai coborâte în depresiuni. Dimineaţa şi noaptea, în zonele joase, izolat, va fi ceaţă. 

LA BUCUREŞTI 

Vremea va fi frumoasă şi caldă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab. Temperatura 

maximă se va situa în jurul valorii de 22 de grade, iar cea minimă va fi de 7...9 grade. 

 

II. CALITATEA APELOR 

  

 Administrația Națională ,,Apele Române” revine cu informații despre fenomenul de 

mortalitate piscicolă înregistrat în data de 20.10.2012, ora 14.10, în zona pod Hăiești – localitatea 

Săcelu (jud Gorj), pe râul Blahnița, afluent al râului Gilort.  

 S-au prelevat șapte probe de apă, în vederea efectuării analizelor de laborator, astfel: 

 proba 1, aval Pod Hăiești, la cca 300 m; 

 proba 2, aval Pod Haiești, la cca 500 m; 

 proba 3, în dreptul Podului Hăiești ; 

 proba 4, aval 50 m de punctul de evacuare al Bazei de Tratament (amonte de podul de 

intrare în baza de tratament); 

 proba 5, amonte Baza de Tratament; 

 proba 6, în dreptul bazinului nr. 4 al Bazei de Tratament, la cca 5 m de gardul Bazei; 

 proba 7, aval pod intrare in Baza de Tratament.  
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Rezultatele analizelor de laborator au fost următoarele: 

Nr. Probă Punct recoltare Rezultat filtrare la 105
0 

C 

(mg/l) 

Na 

(mg/l) 

1 aval Pod Hăiești, la cca 300 m 29.445 9.217 

2 aval Pod Hăiești, la cca 500 m                  29.120 8.986 

3 în dreptul Podului Hăiești   29.315 8.960 

4 aval 50 m de punctul de evacuare al 

Bazei de Tratament  

1.547 237 

5 amonte Baza de Tratament 306 43 

6 groapa formată în urma deversării apei 46.865 19.782,3 

7 aval 100 m pod intrare în Baza de 

Tratament 

1.696 242 

 În urma cercetărilor efectuate pe teren, a rezultatelor analizelor de laborator și a discuțiilor 

purtate cu conducerea Bazei de Tratament s-a concluzionat că mortalitatea piscicolă s-a datorat 

evacuării (fără a informa SGA Gorj) în pârâul Blahnița pe parcursul ultimei săptămâni, în mai multe 

etape, a apelor termale folosite în scop balnear în sezonul estival, fără a ține cont de debitul scăzut 

al pârâului. 

 Cursul de apă Blahnița este supravegheat în continuare de către agenții hidrometri de la ph 

Săcelu însă, până la această dată, nu s-au mai observat pești morți. 

 

 

III.  CALITATEA MEDIULUI 

 

1. În domeniul aerului 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 
 

2.  În domeniul solului şi vegetaţiei 

Comisariatul Județean Prahova al Gărzii Naționale de Mediu informează telefonic 

despre producerea, în data de 21.10.2012, unui incendiu de litieră în masivul Ciucaș, în apropiere de 

cabana Ciucaș, la limita ditre județele Prahova și Brașov. Reprezentanții ISU Măneciu împreună cu 

15 voluntari intervin pentru stingerea incendiului. 
 

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. 
 

 

 

 


