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I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia şi prognoza hidrologică pe râurile interioare şi Dunăre din 26.10.2012, ora 06 

 

RÂURI  
 Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursurile inferioare ale râurilor Someş şi 

Crişul Alb, unde au fost în 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 20-60% 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 (Şieu, Bistriţa, Ilişua, Fizeş, Lăpuşul superior, 

Cavnic), Crişului Negru (Crişul Pietros, Vl. Roşie, Holod, Teuz), Crişului Alb (Băneşti), Mureşului 

(Comlod, Iara, Feernic, Gâlda, Ampoi), pe Bârzava (Moniom şi Gătaia), pe unii afluenţi ai Jiului 

(Coşuştea, Amaradia, Raznic), ai Oltului (Covasna, Noul, Hârtibaciu, Sadu, Lotru, Bistriţa, 

Topolog, Cungrea Mică) şi pe unii afluenţi ai Argeşului superior (Vâlsan, R. Doamnei), pe râurile 

din bazinele hidrografice Rm. 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 Someşului unde vor fi în 

uşoară scădere. 

 Izolat, sunt posibile mici creşteri de niveluri şi debite pe unele râuri mici din nordul şi estul 

ţării ca urmare a 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, 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 25.10 – 26.10.2012 a fost în 

scădere, având valoarea de 3.700 mc/s, sub media multianuală a lunii octombrie (3.850 mc/s). 
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 Aval Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia-Calafat şi în creştere pe 

sectorul Bechet-Tulcea. 

 Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (3.500 mc/s). 

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

şi în creştere pe sectorul Corabia-Tulcea. 
 

 

2. Situaţia meteorologică în intervalul 25.10.12, ora – 26.10.12, ora 06 

ÎN ŢARĂ 

 Vremea a fost caldă în sudul şi estul ţării, unde cerul a devenit variabil. În regiunile 

intracarpatice, înnorările au fost mai persistente şi, izolat, s-au semnalat burniţe şi ploi slabe, iar 

regimul termic a fost apropiat de cel normal pentru această dată. Vântul a suflat slab până la 

moderat, cu unele intensificări în zona montană înaltă. Temperaturile maxime au fost cuprinse 

între 9 grade la Şiria şi 21 de grade la Zimnicea, Focşani şi Bacău, iar la ora 06 se înregistrau valori 

termice cuprinse între 0 grade la Voineasa şi 13 grade la Sulina. Mai ales dimineaţa şi noaptea, s-a 

semnalat ceaţă, local în Banat şi izolat în Crişana, Transilvania şi Oltenia. 

 

 

LA BUCUREȘTI 

 Vremea a fost predominant frumoasă şi relativ caldă pentru această dată. Cerul a prezentat 

unele înnorări în primele ore ale zilei, apoi a devenit variabil spre mai mult senin. Vântul a 

suflat slab până la moderat. Temperatura maximă mai ridicată decât în ziua precedentă a fost 

de 19 grade la Afumaţi şi Băneasa şi 20 de grade la Filaret. La ora 06 se înregistrau 7 grade la 

Băneasa, 8 grade la Filaret şi 9 grade la Afumaţi. 

 

 

3. Prognoza meteorologică pentru intervalul 26.10.12, ora 09 – 27.10.12, ora 09 

ÎN ŢARĂ 

 În sudul şi sud-estul ţării vremea va fi în general frumoasă şi mai caldă decât în mod 

obişnuit pentru această perioadă. În celelalte regiuni cerul va prezenta înnorări şi izolat va ploua 

slab îndeosebi în Maramureş, nordul Transilvaniei şi al Moldovei. Vântul va sufla slab şi moderat, 

cu intensificări în zona montană înaltă. Temperaturile maxime vor fi de la 10 ...12 grade în nordul 

teritoriului şi în depresiuni, până la 23...24 de grade în Lunca Dunării, iar cele minime, în general, 

între 2 şi 12 grade. Dimineaţa şi noaptea în zonele joase, îndeosebi din regiunile intracarpatice, pe 

arii restrânse va fi ceaţă. 

LA BUCUREŞTI 

 Vremea va fi predominant frumoasă şi caldă pentru ultima decadă a lunii octombrie. Cerul 

va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 

21 de grade, iar cea minimă va fi de 7 ... 9 grade. 

 

 

II. CALITATEA APELOR 

  

 Administrația Națională ,,Apele Române” revine cu informații suplimentare referitoare la 

fenomenul de mortalitate piscicolă produs în data de 19.10.2012, pe râul Milcov, comuna Andreiașu 

de Jos, județul Vrancea, menționând următoarele: 

- în urma analizării probelor de pește, de către laboratorul S.V.S.A. Vrancea, nu au fost 

detectate substanțe toxice; 
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- având în vedere rezultatele analizelor chimice efectuate la probele de apă (cu încadrarea 

în limitele normale de calitate) s-a concluzionat că braconajul, pe o zona limitată, a fost 

cauza mortalitații piscicole de pe râul Milcov.  

 

 

 

III.  CALITATEA MEDIULUI 

 

1. În domeniul aerului 

 Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează că, din rezultatele analizelor 

efectuate în cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare, pentru data de 24.10.2012, nu s-au constatat 

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

de alertă și informare pentru O3 (ozon). Valoarea limită zilnică pentru PM10 (particule cu 

mărimea mai mică sau egală cu 10 microni) a fost depăşită la staţiile: CS-3 Moldova Nouă 

(trafic), HD-1 Deva (fond), PH-1 Ploiești, (trafic) și SJ-1 Zalău (industrial). 
 

2. În domeniul solului şi vegetaţiei 

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Pitești informează depre producerea în 

data de 25.10.12 a două poluări accidentale ale solului, în județul Argeș, astfel:  

- la ora 10.30, pe o suprafață de 4 mp sol (brumarea pământului la suprafață) produsă din 

cauza scăpărilor de gaz ca urmare a coroziunii conductei de transport țiței/gazolină, 

aparținând SC CONPET S.A., sector Poiana Lacului, zona comunei Căteasca, sat Coșeri. 

Măsuri întreprinse: oprirea pomparii, inchidera ventilelor, intervenția echipelor pentru 

remedierea avariei; 

 

- la ora 11.15, pe o suprafață de aproximativ 30 mp teren proprietate privată, produsă din 

cauza deversării unei cantități de 80 litri de apă de zăcământ ca urmare a coroziunii 

conductei de injecție apă de zăcământ aparținând OMV Petrom S.A., zona de producție 

III Muntenia, sector Sămara-Cocu, jud Argeș. Măsuri întreprinse: oprirea pompării, 

izolarea zonei, remediere avariei și curățarea terenului afectat. 
 

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. 
 

 

 


