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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 28.10.2013, ora 08.00 – 29.10.2013, ora 08.00 

 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia şi prognoza hidrologică pe râurile interioare şi Dunăre din 29.10.2013, ora 06.00 

RÂURI:  

 

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, 

Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Bega, Timiş, Bârzava, Caraş, Nera, Cerna şi cursul mijlociu şi 

inferior al Mureşului unde au fost în scădere. 

 Debitele se situează la valori cuprinse între 30 – 90% din mediile multianuale lunare, mai 

mari (peste mediile multianuale lunare) pe: Someşul Mic, Crişuri, Arieş, Bega, Caraş, Nera, 

Gilort, Prahova, Buzău, cursurile mijlocii şi inferioare ale Mureşului si Timişului, unele râuri din 

bazinul mijlociu şi inferior al Oltului (Sercaia, Breaza, Arpaşu Mare, Cârtişoara, Porumbacu, 

Sebeş, Valea Caselor, Olăneşti, Cerna), bazinul superior al Argeşului (Arefu, Vâlsan, Brătia, Râul 

Târgului) şi unele râuri din Dobrogea (Slava, Hamangia, Râmnic, Cartal) şi mai mici (sub 30%) pe 

Tur, Cerna, unele râuri din bazinul hidrografic Someş (Fizeş, Lăpuş superior, Cavnic), Mureş (Iara 

superioară, Feernic, Sebeş, Râul Mare) şi unele râuri din bazinul hidrografic Bârlad. 

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

 Debitele vor fi în general staţionare, exceptând cursurile mijlocii şi inferioare ale 

râurilor: Crişul Negru, Crişul Alb, Arieş, Mureş, Bega, Timiş şi Bârzava, unde vor fi în uşoară 

scădere. 

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

DUNĂRE: Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 28-29.10.2013 a 

fost în scădere, având valoarea de 3200 m
3
/s, situându-se sub media multianuală a lunii 

octombrie (3850 m
3
/s). 

 În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia - Galaţi şi staţionare 

pe sectorul Isaccea -Tulcea. 
 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (3200 m³/s). 

 Pe tot sectorul aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere. 
 

 

 

2. Situaţia meteorologică în intervalul 28.10.2013, ora 08.00 – 29.10.2013, ora 06.00 
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În ţară, vremea s-a menţinut în continuare mult mai caldă pentru această dată în cea mai mare 

parte a ţării.  Abaterea termică a valorilor diurne  a fost de până la 13...14 grade faţă de mediile 

climatologice ale perioadei în centrul Moldovei. Cerul a fost variabil, cu înnorări trecătoare mai 

ales în prima parte a zilei, iar în nord-vestul teritoriului şi în cursul nopţii. Pe arii restrânse 

dimineaţa şi izolat noaptea s-a semnalat ceaţă în zona de câmpie a Munteniei şi Olteniei. Vântul a 

suflat slab şi moderat, cu unele intensificări la munte. Temperaturile maxime au fost cuprinse între 

17 grade la Întorsura Buzăului şi Joseni şi 26 de grade la Bacău, iar la ora 06 se înregistrau valori 

termice de la 0 grade la Miercurea Ciuc şi 16 grade la Şiria, Dumbrăviţa de Codru şi Mahmudia. 

La Bucureşti, vremea s-a menţinut mult mai caldă decât în mod obişnuit pentru sfârşit de 

octombrie, abaterea termică a valorilor diurne fiind de 7 grade faţă de mediile multianuale. Cerul a 

fost variabil, cu înnorări trecătoare în prima parte a zilei, iar vântul a suflat slab până la 

moderat. Temperatura maximă a fost de 21 de grade la toate staţiile meteo, iar la ora 06 se 

înregistrau 6 grade la Băneasa, 9 grade la Afumaţi şi 10 grade la Filaret.  

 

3. Prognoza meteorologică pentru intervalul 29.10.2013, ora 08.00 – 30.10.2013, ora 08.00 

În ţară, vremea se va menţine mult mai caldă decât ar fi normal pentru această perioadă, cu 

temperaturi maxime cuprinse între 18 şi 27 de grade şi minime, în general, între 4 şi 14 grade. 

Cerul va fi variabil la senin, cu înnorări trecătoare în nord-vestul ţării unde cu totul izolat vor fi 

condiţii să plouă slab. Va fi ceaţă, dimineaţa pe arii restrânse în centru şi sud, iar noaptea local în 

regiunile centrale, estice, sudice şi izolat în rest. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele 

intensificări pe crestele munţilor. 

La Bucureşti, vremea va fi în continuare mult mai caldă decât ar fi normal în această perioadă. 

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 23 de grade, iar cea minimă va fi de 8...10 

grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general slab.  Dimineaţa şi noaptea se va semnala 

ceaţă. 

II. CALITATEA APELOR 

2.1. Pe fluviul Dunărea 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

 2.2. Pe râurile interioare 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

2.3. Pe Marea Neagră 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

 

III.  CALITATEA MEDIULUI 

1. În domeniul aerului 

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează că din rezultatele analizelor efectuate 

în cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare, în intervalul 25-27.10.2013, nu s-au constatat depăşiri 

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

informare pentru O3 (ozon). Valoarea limită zilnică pentru PM10 (pulberi în suspensie cu 

diametrul < 10 microni)  (50µg/mc), a fost depăşită după cum urmează (date validate de 

către APM-uri locale): 

- în data de 25 octombrie 2013, la staţiile NT-1 Piatra Neamţ (fond urban) şi TM-5 

Timişoara (trafic); 
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- în data de 26 octombrie 2013, la staţiile NT-1 Piatra Neamţ (fond urban), PH-1 Ploieşti 

(trafic) şi TM-5 Timişoara (trafic); 

- în data de 27 octombrie 2013, la staţiile PH-1 Ploieşti (trafic) şi TM-5 Timişoara (trafic). 

 

GNM CJ Prahova informează despre o poluare accidentală a aerului atmosferic, care a 

determinat disconfortul olfactiv în zona de sud a Municipiului Ploieşti (jud Prahova), cu 

miros de reziduuri petroliere, produsă în data de 25.10.2013, interval orar 19.30-22.30, 

cauzată de descărcarea în punctul de lucru al SC ASTRA OIL PROD SRL din incinta SC 

RAFINĂRIA ASTRA ROMÂNA SA, a unui produs recuperat tip A (reziduuri de uleiuri 

minerale) din vagoane în autocisterne. S-a dispus încetarea operaţiunii de transvazare iar unitatea 

responsabilă de poluare a fost amendată contravenţional conform Legii 104/2011, privind 

calitatea mediului înconjurător, ar. 59, alin. 1, cu amendă în valoare de 15.000 lei.  

 

2.  În domeniul solului, vegetaţiei şi apelor subterane 

A.P.M. Brăila şi GNM CJ Brăila informează despre producerea în data de 27.10.2013, 

orele 09.30, a unei poluări ale solului în zona Ibrianu din cauza coroziunii unei conducte 

magistrale aparţinând S.C. CONPET Ploieşti. Suprafaţa afectată a fost de 30 mp. Avaria a 

fost remediată în data de 27.10.2013 ora 14.00. În cursul zilei de 28.10.2013, la un control 

amănunţit    s-au descoperit încă 15 mp de sol afectaţi. 

 

A.P.M. Olt informează despre producerea în data de 28.10.2013, orele 11.00, respectiv 

13:00, a două poluări ale solului în zona Ciureşti Nord din cauza coroziunii unor conducte 

aparţinând O.M.V. Petrom. Suprafaţa afectată a fost de 3 mp în ambele cazuri, volumele 

deversate fiind de 10 l de apă sărată şi 0,5 l ţiţei, respectiv de 70 l de apă sărată şi 10 l ţiţei. S-

a oprit pomparea, s-au reparat conductele, se ecologizează suprafeţele afectate.  

 

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. 
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