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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 24.10.2012 ora 7.00 – 25.10.2012, ora 7.00 
 
 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia şi prognoza hidrologică pe râurile interioare şi Dunăre din 25.10.2012, ora 06.00 

RÂURI: Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursurile inferioare ale râurilor Bega, 

Timiş, şi Bârzava, unde au fost în scădere uşoară, şi cursul inferior al Prutului, unde au fost în 

creştere prin propagare. 

 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 20-60% din mediile multianuale lunare, mai 

mari pe cursurile superioare ale Oltului şi Prahovei (60-70%) şi mai mici (sub 20% din normalele 

lunare) pe unii afluenţi ai Izei (Mara), Someşului (Sălăuţa, Bistriţa, Ilişua, Fizeş, Lăpuşul superior, 

Cavnic), Crişului Negru (Crişul Pietros, Holod, Teuz), Crişului Alb (Băneşti), Mureşului (Comlod, 

Iara, Feernic, Gâlda, Ampoi), Jiului inferior şi afluenţii săi (Gilort, Coşuştea, Amaradia), Oltului 

inferior, Argeşului superior, pe cursul inferior al Timişului, pe râurile din bazinele hidrografice 

Râmnicu Sărat şi Bârlad.  

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

 Debitele vor fi în general staţionare, exceptând cursul inferior al Prutului, unde vor fi în 

creştere uşoară prin propagare. 

 Izolat, sunt posibile mici creşteri de niveluri şi debite pe unele râuri mici din nord-vestul 

ţării datorită precipitaţiilor prevăzute.  

 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, Agapia, Şuşiţa, Bârlad şi unii afluenţi ai acestuia), precum şi pe 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 24-25.10.2012 a fost în 

scădere, având valoarea de 3900 mc/s, peste media multianuală a lunii octombrie (3850 mc/s). 

 Aval Porţile de Fier debitele au fost în scădere la Gruia şi la Giurgiu, în creştere pe 

sectoarele Calafat-Turnu Măgurele şi Călăraşi-Tulcea şi staţionare la Zimnicea şi Olteniţa. 
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 Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (3700 mc/s). 

 Aval Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia-Calafat şi în creştere pe 

sectorul Bechet-Tulcea. 

 
 A.B.A. Dobrogea-Litoral informează că, având în vedere că nivelul, respectiv debitul 

Dunării pe sectorul Chiciu (km 375)–Izvoarele (km 345)– Cernavodă (km 298)– Hârşova (km 238) 

a depăşit în data de 24.10.2012 cota de atenţionare/avertizare, conform prevederilor "Planului de 

restricţii şi folosire a apei în perioadele deficitare", prin adresa 18823/CP/24.10.2012 au fost 

anunţate folosinţele care se alimentează cu apă din Dunăre să treacă la încetarea aplicării fazei de 

atenţionare/avertizare la restricţii, conform Anexei 16, respectiv:  

 - irigaţii: Ag. N.I.F. - Filiala Îmbunătăţiri Funciare Constanţa;  

 - transport: CN ACN Agigea, cu alimentare apă din Dunăre; 

 - industrie: S.C. Sârme şi Cabluri S.A. Hârşova; 

 - în scop potabil: S.C. RAJA S.A. Constanţa – Sursa de apă potabilă Cernavodă. 
 

 

2. Situaţia meteorologică în intervalul 24.10.12, ora –25.10.12, ora 06 

În ţară, vremea a fost în general închisă şi s-a răcit uşor în majoritatea regiunilor, exceptând 

extremitatea de est a ţării. Cerul a fost variabil în vestul şi sud-vestul teritoriului şi mai mult noros 

în rest. Cu totul izolat a plouat slab în Maramureş şi Transilvania, iar în Muntenia, Banat şi în 

Carpaţii de Curbură a burniţat. Vântul a suflat slab până la moderat. Temperaturile maxime au fost 

cuprinse între 10 grade la Timişoara şi Banloc şi 21 de grade la Bechet. La ora 06 se înregistrau 

valori termice de la 3 grade la Bechet până la 12 grade la Bucureşti-Filaret. Dimineaţa şi noaptea s-

a semnalat ceaţă în zonele joase din nord-vestul, vestul şi centrul teritoriului, care a persistat izolat 

în Banat. 

Observaţie: în intervalul de diagnoză au fost emise 7 avertizări cod galben privind fenomene 

meteorologice periculoase imediate de către SRPV Timişoara. 

La Bucureşti, vremea a fost închisă şi s-a răcit faţă de intervalul anterior. Cerul a fost noros, iar 

vântul slab. Temperatura maximă a fost de 14 grade la Afumaţi, 15 grade la Băneasa şi 16 grade la 

Filaret, iar la ora 06 se îregistrau 11 grade la Băneasa şi Afumaţi şi 12 grade la Filaret. 

3. Prognoza meteorologică pentru intervalul 25.10.12, ora 09 –26.10.12, ora 09 

În ţară, cerul va fi variabil în sud-vestul ţării, dar va avea înnorări în rest. În partea de nord-vest a 

teritoriului trecător va ploua slab. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime vor 

fi cuprinse între 11 şi 21 de grade, iar cele minime între 2 şi 12 grade. În zonele joase din vestul şi 

centrul teritoriului se va forma ceaţă, izolat persistentă.  

La Bucureşti, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va 

fi de 19 ... 20 de grade, iar cea minimă de 6 ... 8 grade. 

II. CALITATEA APELOR 

Pe râurile interioare 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite.  

 
 

III.  CALITATEA MEDIULUI 

1. În domeniul aerului 

 A.N.P.M. informează că nu au fost înregistrate depăşiri ale pragurilor de alertă pentru NO2 

şi SO2 şi ale pragurilor de alertă şi informare pentru ozon. Valoarea limită zilnică pentru PM10 a 
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fost depăşită în data de 23.10.2012 la staţiile BH-2 Oradea (industrial) şi SJ-1 Zalău 

(industrial). 
 

2.  În domeniul solului şi vegetaţiei 

 A.R.B.D.D. Tulcea informează telefonic despre două incendii din cadrul Rezervaţiei 

Biosferei Delta Dunării, după cum urmează: 

 - în cursul nopţii de 23-24.10.2012, în cadrul Districtului Ecologic Chilia, a izbucnit un 

incendiu de vegetaţie palustră în zona Ostrov-Babina. Suprafaţa afectată este în curs de estimare, se 

va reveni cu informaţii; 

 - în cursul zilei de 23.10.2012, a izbucnit un incendiu de vegetaţie ierboasă şi stuf în cadrul 

Districtului Ecologic Mihai Viteazu, în zona grindului Chituc, în extravilanul comunei Corbu, 

suprafaţa afectată fiind de circa 5 ha. Nu au fost semnalate fenomene de mortalitate în rândul 

faunei. Incendiul a fost stins la ora 23:00 de către I.S.U. Năvodari şi cetăţeni. 
 

 G.N.M.-C.J. Prahova revine cu informaţii despre poluarea cu ţiţei a 1000 mp de sol (500 

mp teren agricol şi 500 mp şanţ de ape pluviale) din zona comunei Ariceştii Rahtivani din data de 

23.10.2012. În urma investigaţiilor de la faţa locului, s-a stabilit că aceasta a avut loc datorită unei 

tentative de sustragere de ţiţei (au fost descoperite două instalaţii artizanale). Ţiţeiul scurs a fost 

vidanjat şi transportat la depozitul S.C. Conpet S.A. din Boldeşti-Scăeni. Solul afectat a fost 

depozitat temporar pe folie de polietilenă, urmând să fie reciclat de către S.C. Envirotech S.R.L. 

Constanţa.  
 

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. 
 

 

 

 

 

 


