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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 
ŞI A CALITAŢII MEDIULUI 

în intervalul 13.10.2016 ora 08.00 – 14.10.2016, ora 08.00 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia și prognoza hidrologică pe râurile interioare și Dunăre, din 14.10.2016, ora 06.00 
RÂURI:  
 
I.N.H.G.A. a emis o actualizare atenționare/avertizare hidrologică nr. 64, cod galben/portocaliu, 
valabilă în intervalul 13.10.2016 ora 12:00 – 14.10.2016 ora 12:00, vizând creşteri de debite 
şi niveluri, cu depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE datorită propagării viiturilor formate 
anterior pe unele râuri din bazinele hidrografice Bârlad, afluenţii mici ai Prutului aferenţi 
sectorului aval s.h. Drânceni – amonte s.h. Oancea, astfel: 
COD GALBEN- - În intervalul 13.10.2016 ora 12:00 – 14.10.2016 ora 12:00 pe râurile din 
bazinele hidrografice: Bârlad şi afluenţi (judeţele Iaşi, Vaslui, Bacău, Vrancea şi Galaţi). 
- În intervalul 13.10.2016 ora 12:00 – 13.10.2016 ora 24:00 pe râurile din bazinele 
hidrografice: afluenţii mici ai Prutului aferenţi sectorului aval s.h. Drânceni – amonte s.h. 
Oancea (judeţele Vaslui şi Galaţi). 
 
COD PORTOCALIU- - În intervalul 13.10.2016 ora 12:00 – 13.10.2016 ora 20:00 pe Bârlad 
sector aval s.h. Băceşti – amonte s.h. Vaslui (judeţul Vaslui), Tutova, Zeletin şi afluenţii mici 
de dreapta ai Bârladului aferenţi sectorului Vaslui - Bârlad (judeţele Vaslui, Bacău, Vrancea şi 
Galaţi). 
-Se ridică începând cu 13.10.2016 ora 12:00 Avertizarea Hidrologică COD PORTOCALIU şi COD 
GALBEN din celelalte bazine hidrografice avertizate anterior. 
 
Această actualizare atenționare/avertizare 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:  

 - BACĂU, GALAŢI, IAŞI, VASLUI şi VRANCEA (5 prefecturi) – COD Galben  

 - BACĂU, GALAŢI, VASLUI şi VRANCEA (4 prefecturi) – COD Portocaliu  
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Debitele au fost în general în scădere cu excepţia cursurilor mijlocii şi inferioare ale râurilor 
mari unde au fost în creştere prin propagare. 
Debitele se situează la valori peste mediile multianuale lunare pe râurile din bazinele 
hidrografice: Vişeu, Iza superioară, Someşul Mare, Someşul Mic, Barcău superior, Mureş superior, 
Târnave, Timiş, Bârzava, Caraş, Nera, Olt superior şi mijlociu, Argeş, Ialomiţa, Siret, cursul 
superior al Jiului, pe afluenţii Prutului şi pe râurile din Dobrogea. Pe celelalte râuri debitele se 
situează la valori cuprinse între 40-90% din normalele lunare. 
Se situează peste:  
 - COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Bârlad – Negreşti (500)- jud.VS, 
Bârlad – Tecuci (300+36)-jud.GL şi Zeletin – Galbeni (270+17)-jud.VR, toate în scădere. 

Este în vigoare Avertizarea Hidrologicǎ nr. 64 din 13.10.2016. 
 
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând Prutul, cursurile mijlocii şi inferioare ale 
Mureşului, Oltului şi Siretului şi cursurile inferioare ale Someşului, Timişului, Jiului, Vedei, 
Argeşului, Ialomiţei şi Bârladului unde vor fi în creştere prin  propagare. 
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.  
 
 
 
DUNARE: 
 
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 13.10.2016 – 14.10.2016 a fost în 
creştere, având valoarea de 3300 m3/s, situându-se sub media multianuală a lunii octombrie 
(3850 m3/s).  
Pe tot sectorul aval de Porţile de Fier debitele au fost în creştere. 
 
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (3400 m3/s ). 
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere pe tot sectorul.  
 
 
 
 
2. Situaţia meteorologică în intervalul 13.10.16, ora 08.00 – 14.10.16, ora 06.00 
În ţara, vremea a fost rece pentru această dată, chiar deosebit de rece în Moldova, dar s-a 

ameliorat sub aspectul intensităţii precipitaţiilor. Cerul, variabil în sud-vestul şi sudul ţării, a 

prezentat înnorări temporar accentuate în nord-vest, nord şi est, mai ales în cursul zilei. A 

mai plouat, slab cantitativ, pe arii extinse în Moldova, local în Transilvania, Maramureş, Crişana, 

Dobrogea şi izolat în Muntenia şi Banat. La munte, la altitudini de peste 1400 m, precipitațiile au 

fost predominant sub formă de ninsoare, iar stratul de zăpadă măsurat la ora 21 avea grosimi de 

până la 44 cm la Ceahlău Toaca. Vântul a avut intensificări, cu viteze la rafală de până la 70...80 

km/h, în regiunile estice şi sudice, dar şi în zona înaltă de munte, unde zăpada a fost viscolită şi 

spulberată, chiar troienită pe Vf. Toaca, în masivul Ceahlău (troian de 1,40 m). Temperaturile 

maxime s-au încadrat între 3 grade la Cotnari şi Suceava și 18 grade la Târgovişte, iar la ora 06 se 

înregistrau valori termice cuprinse între -1 grad la Tg. Logrești şi 8 grade la Holod. Izolat, spre 

sfârşitul intervalului, s-a semnalat ceaţă în Câmpia de Vest și Maramureș și brumă în nordul 

Transilvaniei. 
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OBSERVAȚII: În intervalul de diagnoză au fost în vigoare 8 atenționări cod galben pentru 

fenomene meteorologice periculoase imediate, privind intensificările de vânt, dar şi transportul 

de zăpadă din zonele montane, precum urmează: 3 atenţionări emise de către CNPM Bucureşti 

pentru Muntenia, 2 atenţionări emise de către SRPV Bacău, 2 atenţionări emise de către SRPV 

Craiova şi 1 atenţionare emisă de SRPV Constanţa.  

 
La Bucureşti, dşi temperatura aerului a marcat o creştere faţă de ziua precedentă, vremea a 

fost uşor mai rece decât în mod normal la această dată. Cerul a fost variabil, iar vântul, în 

general moderat în cursul zilei, a slăbit în intensitate noaptea. Temperatura maximă a fost de 17 

grade la toate stațiile meteorologice, iar la ora 06 se înregistrau 6 grade la stațiile meteorologice 

Băneasa și Filaret. 

 
 
3. Prognoza meteorologică în intervalul 14.10.16, ora 08.00 – 15.10.16, ora 08.00 
În ţara, vremea se va menţine rece pentru această dată, chiar deosebit de rece în estul şi sudul 

ţării. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări în prima parte a zilei în sud-est, iar noaptea în vest şi 

nord-vest, unde doar cu totul izolat vor mai fi condiţii să plouă slab. Vântul va sufla slab și 

moderat, cu unele intensificări în prima parte a intervalului în Moldova, Dobrogea şi estul 

Munteniei, iar spre sfârșitul acestuia în extremitatea de sud-vest a ţării. Temperaturile maxime 

se vor încadra între 9...10 grade, izolat, în est și 16...17 grade în vest, iar cele minime vor fi 

cuprinse între -6 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 10 grade în Dealurile de Vest. În 

zonele joase de relief local, mai ales noaptea, se va semnala ceaţă, iar spre sfârșitul intervalului, 

în Moldova și Transilvania și izolat în Subcarpații Getici se va produce brumă. 

 

La Bucureşti, vremea va fi deosebit de rece pentru această dată. Cerul va fi variabil, iar vântul 

va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 13...14 grade, iar cea minimă de 2...4 

grade. Dimineaţa, dar mai ales noaptea, vor fi condiţii de ceaţă. 

 
 
 

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. 
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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. 

 
 

IV. EVENIMENTE DEOSEBITE 
 

A.B.A. Prut-Bârlad informează că în baza hotărârii emisă de Comitetul Ministerial pentru Situaţii 
de Urgenţă al Ministerului Mediului Apelor si Pădurilor, s-a început executarea breşei în digul mal 
drept râu Geru în vederea evacuării apei acumulate în incinta din zona Vameş. 
Bresa se execută cu utilaje terasiere sub supravegherea şi coordonarea tehnică a 
reprezentanţilor SGA Galaţi. 
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