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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 
ŞI A CALITAŢII MEDIULUI 

în intervalul 10.10.2016 ora 08.00 – 11.10.2016, ora 08.00 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia și prognoza hidrologică pe râurile interioare și Dunăre, din 11.10.2016, ora 06.00 
RÂURI:  
I.N.H.G.A. a emis o atenționare hidrologică, cod galben, valabilă în intervalul 11.10.2016 ora 
18:00 – 13.10.2016 ora 16:00, vizând scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri 
rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri pe 
unele râuri din bazinele hidrografice Olt - bazin superior şi mijlociu, Argeş - bazin superior, 
Dâmboviţa, Ialomiţa, Buzău, Rm. Sărat, Putna, Trotuş, Bârlad, afluenţii mici din bazinul 
mijlociu şi inferior al Siretului, afluenţii Prutului aferenţi sectorului aval s.h. Drânceni şi 
râurile din Dobrogea, cu posibile depăşiri ale COTELOR DE ATENŢIE, astfel: 
COD GALBEN-  Pe râurile din bazinele hidrografice: Olt - bazin superior şi afluenţii săi din judeţele 
Harghita, Covasna, Braşov, Sibiu, Gorj, Vâlcea şi Argeş), Argeş - bazin superior (judeţul Argeş), 
Dâmboviţa (judeţele Argeş şi Dâmboviţa), Ialomiţa – bazin superior şi afluenţi (judeţele 
Dâmboviţa şi Prahova), Buzău - bazin superior şi afluenţi (judeţele Braşov, Covasna şi Buzău), 
Trotuş (judeţele Harghita, Neamţ şi Bacău), Putna (judeţul Vrancea), Rm. Sărat (judeţele Buzău 
şi Vrancea), Bârlad (judeţele Iaşi, Vaslui, Bacău, Vrancea şi Galaţi), afluenţii mici aferenţi 
cursului mijlociu şi inferior al Siretului (judeţele Bacău, Vrancea şi Galaţi), afluenţii Prutului 
aferenţi sectorului aval s.h. Drânceni (judeţele Galaţi şi Vaslui) şi râurile din Dobrogea (judeţele 
Constanţa şi Tulcea). 
NOTA: Fenomenele se pot produce cu probabilitate şi intensitate mai mare în intervalul 
12.10.2016 ora 06:00 – 12.10.2016 ora 24:00 pe unele râuri din bazinele hidrografice 
Prahova, Buzău, Putna, Rm. Sărat şi Trotuş. 
 

Această actualizare atenționare hidrologică a fost transmisă de către Centrul Operativ pentru 
Situaţii de Urgenţă al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor către: Inspectoratul General pentru 
Situaţii de Urgenţă, Secretariatul General al Guvernului, Centrul de Situaţii al Guvernului, 
Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor, Ministerul 
Sănătăţii, Ministerul Economiei, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Comisia Naţională 
pentru Controlul Activităţilor Nucleare, Serviciul de Protecţie şi Pază, Serviciul de 
Telecomunicaţii Speciale, S.C. Hidroelectrica S.A., Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, 
precum și către Comitetele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă vizate, astfel:  

 - atenționare hidrologică nr. 61: ARGEŞ, BACĂU, BRAŞOV, BUZĂU, CONSTANŢA, COVASNA, 
DAMBOVIŢA, GALAŢI, GORJ, HARGHITA, IAŞI, NEAMŢ, PRAHOVA, SIBIU, TULCEA, VÂLCEA, VASLUI şi 
VRANCEA (18 prefecturi)  – COD Galben 
 

http://www.mmediu.ro/
mailto:dispmonit2000@yahoo.com


 

Nesecret 

 

Bd. Liberății, nr. 12, Sector 5, București 

Tel.: +4 021 408 9605 

www.mmediu.ro  

 

Debitele au fost în creştere prin propagare pe cursul mijlociu al Oltului, în scǎdere pe râurile din 
bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş (exceptând Târnavele), Bega, 
Timiş şi Bârzava, iar relativ staţionare pe celelalte râuri. 
Debitele se situează la valori cuprinse între 30–80% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste 
normalele lunare) pe Someş, Crişul Negru, cursul inferior al Mureşului, pe Bega, Bârzava, în bazinul 

superior al Prahovei, pe Putna, Rm. Sǎrat, Buzǎu și mai mici pe unii afluenți ai Bârladului şi Jijiei. 
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.  
 
Debitele vor fi în general în creştere datorită precipitaţiilor prognozate şi propagării. 
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu 
posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de niveluri şi debite, cu posibile depăşiri ale COTELOR 

DE APĂRARE, datoritǎ precipitaţiilor însemnate cantitativ, prognozate. 

Intrǎ în vigoare Atenţionarea Hidrologicǎ nr. 61 din 10.10.2016. 
 
 
DUNARE: 
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 10.10.2016 – 11.10.2016 a fost în 
creştere, având valoarea de 2800 m3/s, situându-se sub media multianuală a lunii  octombrie 
(3850 m3/s).  
În aval de Porţile de Fier debitele au fost creştere pe sectorul Gruia – Corabia şi în scădere pe 
sectorul Tr. Măgurele – Tulcea. 
 
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (3000 m3/s ). 
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere pe sectorul Gruia – Tr. Măgurele, staţionare pe 
sectorul Zimnicea – Călăraşi şi în scădere pe sectorul Cernavodă – Tulcea.  
 
 
 
2. Situaţia meteorologică în intervalul 10.10.16, ora 08.00 – 11.10.16, ora 06.00 
În ţara, Vremea s-a menținut mai rece decât în mod normal pentru această perioadă din an, deși 

valorile termice diurne au continuat să crească ușor în cea mai mare parte a țării. Începând din a 

doua parte a zilei, aria nebulozității accentuate și a ploilor s-a extins treptat dinspre sudul 

teritoriului, cuprinzând majoritatea zonelor. Pe baza datelor de la staţiile meteo, cantitățile de 

apă cumulate până la ora 06 au depășit local 15 l/mp în Muntenia şi Oltenia. În zona montană 

precipitațiile au fost mixte, iar pe creste a nins. Vântul a suflat slab şi moderat. Temperaturile 

maxime s-au încadrat între 11 grade la Bâcleș și 18 grade la Vaslui și Brăila, iar la ora 06 se 

înregistrau 2 grade la Ocna Șugatag și Toplița și 17 grade la Mangalia. În primele ore ale 

intervalului, pe arii restrânse în nord-vest și centru și cu totul izolat în restul țării a fost ceață. 

Observații 

În intervalul de diagnoză au fost în vigoare 2 atenționări cod galben de fenomene meteorologice 

periculoase imediate, vizând ceața care determină vizibilitate redusă, una emisă de către SRPV 

Cluj şi cealaltă de către SRPV Sibiu. 
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La Bucureşti, vremea a fost în continuare mai rece decât în mod normal pentru această perioadă 

din an, deși valorile termice, în special cele diurne au continuat să crească ușor. Înnorările s-au 

accentuat treptat din a doua parte a zilei și începând cu orele serii a plouat aproape continuu, 

cumulându-se astfel până la ora 06 în jurul a 18 l/mp. Vântul a suflat slab și moderat. Temperatura 

maximă a fost de 15 grade la Afumaţi şi 16 grade în Băneasa și la Filaret, iar la ora 06 se 

înregistrau 9 grade în Băneasa și 10 grade la Filaret. 

 
 
3. Prognoza meteorologică în intervalul 11.10.16, ora 08.00 – 12.10.16, ora 08.00 
 

A.N.M. a emis o INFORMARE Meteorologică, valabilă în intervalul 11.10.2016, ora 02:00 – 
13.10.2016, ora 10:00, vizând ploi însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, precipitaţii 
mixte la munte, conform căreia: 

- În intervalul menţionat aria ploilor se va extinde treptat şi va cuprinde majoritatea regiunilor. 
Ploile vor fi mai însemnate cantitativ la început în jumătatea sudică a teritoriului, iar începând din 
a doua parte a zilei de marţi, 11 octombrie, mai ales în est, sud-est şi la munte. Cantităţile de apă 
vor depăşi 25 l/mp şi local 40...50 l/mp, cu precădere în Moldova, nordul Munteniei şi al 
Dobrogei, precum şi în zonele montane. 
Pe parcursul zilei de marţi, la munte precipitaţiile vor fi mixte, apoi vor predomina ninsorile, în 
special la altitudini mai mari şi mai ales în nordul Carpaţilor Orientali se va depune strat nou de 
zăpadă.   
Vântul va avea intensificări temporare, cu viteze de până la 55...65 km/h, îndeosebi în est şi la 
munte, iar pe crestele montane înalte va depăşi 70...80 km/h, viscolind ninsoarea. 

Această INFORMARE Meteorologică a fost transmisă de către Centrul Operativ pentru Situaţii de 
Urgenţă al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice către: Inspectoratul General pentru 
Situaţii de Urgenţă, Secretariatul General al Guvernului, Centrul de Situații al Guvernului, 
Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor, Ministerul 
Sănătății, Ministerul Economiei, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Comisia Națională 
pentru Controlul Activităților Nucleare, Serviciul de Protecție și Pază, Serviciul de 
Telecomunicații Speciale, S.C. Hidroelectrica S.A., Agenția Naţională de Îmbunătăţiri Funciare și 
către toate Comitetele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă ale ţării.  
 

În ţara, Vremea va fi în general închisă şi rece pentru acestă dată, din perspectiva valorilor diurne. 

Temporar va ploua în toate regiunile, cu o intensitatea mai mare spre seară şi în cursul nopţii. 

Cantităţile de apă vor depăşi 20...25 l/mp şi local 40...50 l/mp, cu precădere în 

Moldova, Dobrogea şi nordul Munteniei. La munte precipitaţiile vor fi mixte. Vântul va avea 

intensificări temporare, cu viteze de până la 55...65 km/h, îndeosebi în est şi la munte, iar pe 

crestele montane înalte şi pe litoral va depăşi 70 km/h. Temperaturile maxime se vor situa între 6 

şi 18 grade, uşor mai ridicate în Dobrogea, iar cele minime vor fi cuprinse, în general, între 6 şi 14 

grade. 

La Bucureşti, Vremea va fi închisă şi rece pentru această dată, temperatura maximă urmând a 

atinge 14...15 grade. Temporar va ploua pe tot parcursul intervalului, cu o intensitate mai mare în 

special seara şi noaptea. Se vor cumula cantităţi de apă în jurul a 25 l/mp. Vântul va sufla 

moderat, cu intensificări trecătoare. Temperatura minimă va fi de 10...11 grade. 
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II. CALITATEA APELOR 
1.1. Pe fluviul Dunarea 
Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 
1.2. Pe râurile interioare 
Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 
1.3. Pe Marea Neagra 
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, 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) și 
ale valorii limită zilnice pentru PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul < 10 microni) (50 µg/mc). 
 

2. În domeniul solului şi vegetaţiei 
Nu au fost semnalate evenimente deosebite, iar la nivelul fondului forestier de stat nu s-au 
înregistrat incendii sau doborâturi de vânt. 
 

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 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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