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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 31.10.2012 ora 07 – 01.11.2012, ora 07 

 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia şi prognoza hidrologică pe râurile interioare şi Dunăre din 

01.11.2012, ora 06 

 

RÂURI  
 Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: 

Vedea, Argeş, Ialomiţa şi râurile din Dobrogea unde au fost în general staţionare. 

 Pe cursurile inferioare ale râurilor: Someş, Crişul Alb, Trotuş, pe cursul 

mijlociu şi inferior al Jiului şi cursul superior al Prutului debitele au fost în creştere 

uşoară datorită propagării.    

 Se înregistrează fenomenul de ”sec” 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 30-70% din mediile multianuale 

lunare, exceptând cursul superior al Izei, cursul superior şi mijlociu al Crişului Alb 

şi cursurile inferioare ale Crişului Negru şi Barcăului (peste 100% din mediile 

multianuale) şi mai mici (sub 20% din normalele lunare) pe Bârlad. 

  Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE 

ATENŢIE. 

  

Debitele vor fi în scădere, exceptând cursurile inferioare ale Someşului şi 

Jiului unde vor fi în creştere, datorită propagării. Pe râurile din bazinul superior şi 

mijlociu al Oltului şi din bazinele hidrografice: Vedea, Argeş, Ialomiţa, Siret, Prut şi 

pe cele din Dobrogea debitele vor fi staţionare.   

 Sunt posibile creşteri de debite pe râurile mici din zonele de deal şi munte din 

Banat, Oltenia şi Muntenia datorită precipitaţiilor prognozate. 
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 Se va menţine fenomenul de ”sec” pe unele râuri mici şi pâraie din bazinul 

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 31.10 – 

01.11.2012 a fost în creştere, având valoarea de 3.200 mc/s, sub mediile 

multianuale a lunilor octombrie (3.850 mc/s) şi noiembrie (4.650mc/s). 

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

sectoarele Calafat-Corabia şi Giurgiu-Tulcea şi staţionare pe sectorul Tr. Măgurele-

Zimnicea. 

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

 Aval Porţile de Fier debitele vor fi în creştere pe sectorul Gruia-Bechet, 

staţionare pe sectorul Corabia-Giurgiu  şi în scădere pe sectorul Olteniţa-Tulcea. 

 

 

2. Situaţia meteorologică în intervalul 31.10.12, ora 08 – 01.11.12, ora 06 

ÎN ŢARĂ 

 Vremea a fost predominant frumoasă şi s-a încălzit. Cerul a fost variabil, cu 

înnorări îndeosebi la sfârşitul intervalului în vest şi sud.  A plouat slab, izolat în 

Crişana, Banat şi în zona de munte. Vântul a suflat slab şi moderat, cu intensificări 

mai ales în sud-vestul ţării şi la munte. Temperaturile maxime au fost cuprinse între 

7 grade la Turda, Târnăveni şi Voineasa şi 14 grade la Mangalia, Adamclisi, Tulcea, 

Giurgiu, Turnu Măgurele, Bechet, Oraviţa şi Bucureşti-Filaret. La ora 06, valorile 

de temperatură erau cuprinse între -6 grade la Miercurea Ciuc şi 16 grade la 

Constanţa şi Mangalia. Pe arii restrânse în zonele joase s-a semnalat ceaţă, care cu 

totul izolat a fost asociată cu burniţă. 

Observaţii: În intervalul de diagnoză au fost emise de către SRPV Timişoara şi 

CMR Sibiu, câte o avertizare de fenomene meteorologice periculoase imediate 

vizând intensificările vântului. 

LA BUCUREȘTI 

 Vremea a fost predominant frumoasă. Cerul a fost variabil, iar vântul a suflat 

în general slab. Temperatura maximă, în creştere faţă de ziua precedentă, a fost 

de 13 grade la Băneasa şi Afumaţi şi 14 grade la Filaret. La ora 06 se înregistrau 6 

grade la Băneasa şi Afumaţi şi 7 grade la Filaret. 
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3. Prognoza meteorologică pentru intervalul 01.11.12, ora 09 – 02.11.12, ora 09 

ÎN ŢARĂ 

 Vremea se va încălzi, astfel că temperaturile maxime vor fi cuprinse între 10 

şi 20 de grade, iar cele minime între 6 şi 16 grade. Nebulozitatea se va accentua 

treptat începând din sud-vest şi temporar va ploua în toată ţara, dar pe arii mai 

restrânse în centru. În regiunile sudice, îndeosebi în zona Munţilor Banatului şi a 

Carpaţilor Meridionali, cantităţile de apă vor depăşi izolat 25 l/mp. Vântul va 

prezenta intensificări în majoritatea zonelor, iar la munte va sufla tare. Noaptea 

izolat se va semnala ceaţă. 

LA BUCUREŞTI 

Vremea se va încălzi. Cerul se va înnora treptat şi mai ales după-amiaza şi 

noaptea va ploua. Vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă va fi de 

19...20 de grade, iar cea minimă de 11...12 grade. 

 

 

II. CALITATEA APELOR 

 Nu au fost semnalate evenimente deosebite.  

 

 

III.  CALITATEA MEDIULUI 

 

1. În domeniul aerului 

 Agenția pentru Protecția Mediului Sălaj şi Comisariatul Județean Sălaj 

al Gărzii Naționale de Mediu informează despre reactivarea, în data de 

31.10.2012, ora 10.00, incendiului produs în data de 30.10.2012 la depozitul de 

deşeuri menajere al oraşului Cehu Silvaniei, după ce incendiul fusese stins în 

aceeași zi, la ora 12.00. Zona este monitorizată de un echipaj al Inspectoratului 

pentru Situații de Ugență Sălaj-Formația Cehu Silvaniei, dotat cu două autospeciale 

și de către operatorul depozitului, S.C. AVE Sălaj S.A., care acționează cu trei 

buldoexcavatoare și autobasculante pentru stingerea incendiului. Vom reveni cu 

informații suplimentare.  

  

 Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează că, din rezultatele 

analizelor efectuate în cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare, pentru data de 

30.10.2012, nu s-au constatat depăşiri ale pragurilor de alertă pentru NO2 (dioxid de 

azot), SO2 (dioxid de sulf)  şi ale pragurilor de alertă pentru O3 (ozon) şi ale valorii 

limită zilnice pentru PM10. 

 

2. În domeniul solului şi vegetaţiei 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite.  

 

3.  În domeniul supravegherii radioactivităţii mediului 

Menţionăm că pentru factorii de mediu urmăriţi nu s-au înregistrat depăşiri 
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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. 

 

 

 

 


