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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ ŞI A CALITAŢII 
MEDIULUI 

în intervalul 20.10.2016, ora 08.00 – 21.10.2016, ora 08.00 

 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia şi prognoza hidro pe râurile interioare şi Dunăre din 21.10.2016, ora 

07.00 

RÂURI 

Debitele au fost în general în scǎdere, exceptând râurile din bazinele 
hidrografice: Jiu, Olt, Argeș, Vedea, Ialomița, Buzău, Rm. Sărat, Putna, Trotuș, Bistrița, 
cele din Dobrogea unde au fost staționare și cursul inferior al Mureșului unde au fost în 
creştere prin propagare. 

Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare pe 
majoritatea râurilor, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, 
Târnava Mică, Nera, Cerna, Jiu, Vedea, Prut, unii afluenți din bazinul mijlociu și inferior 
al Argeşului şi pe afluenţii din bazinul inferior al Oltului, unde se situează la valori 
cuprinse între 40-90% din normalele lunare. 

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.  
 
Debitele vor fi în creștere datorită precipitațiilor prognozate și propagării pe 

râurile din bazinele Lăpuș, Tur, Iza, Vișeu, bazinele superioare ale Crasnei, Barcăului, 
Crișurilor, Begăi, Timișului, Bârzavei, Carașului, Nerei și Cernei, iar pe celelalte râuri vor 
fi în general staționare. 

Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie și creşteri mai 
însemnate de debite pe unele râuri mici din zonele de deal și munte din vestul și nord-
vestul țării datorită precipitațiilor mai însemnate, cantitativ, prognozate. 

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE. 
 

DUNĂRE 
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 20.10.2016 – 

21.10.2016 a fost staţionar, având valoarea de 3100 m3/s, situându-se sub media 
multianuală a lunii  octombrie (3850 m3/s).  
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În  aval  de  Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul  Gruia – Călăraşi 
şi relativ staţionare pe sectorul Cernavodă – Tulcea. 

 
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (3200 m3/s ). 
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere pe sectorul Gruia – Calafat, 

staţionare pe sectorul Bechet – Zimnicea şi în scădere pe sectorul Giurgiu – Tulcea.  
 
2. Situaţia meteorologică în intervalul 20.10.2016, ora 09.00 – 21.10.2016, ora 06.00 
ÎN ŢARĂ 

Vremea s-a încălzit în cea mai mare parte a ţării, dar a continuat să fie mai rece 
decât în mod obişnuit la această dată în regiunile sudice, estice, în Munţii Banatului, 
precum şi în Carpaţii Meridionali şi în Carpaţii de Curbură. Cerul a fost mai mult noros în 
exteriorul arcului carpatic şi variabil, cu înnorări tempoar mai accentuate noaptea, în 
restul teritoriului. În prima parte a intervalului a fost burniţă cu totul izolat în Moldova, 
apoi a plouat slab şi pe arii restrânse şi în Banat, Crişana şi Muntenia. Vântul a suflat slab 
până la moderat, cu intensificări în Banat, dar izolat şi în zona Carpaţilor Meridionali. 
Temperaturile maxime s-au încadrat între 7 grade la Suceava, Cotnari, Darabani, 
Rădăuţi, Târgu Neamţ şi Piatra Neamţ  şi 18 grade la Holod, Gurahont, Vărădia de Mureş, 
Timişoara şi Arad. La ora 06 temperatura aerului avea valori cuprinse între -1 grad la 
Miercurea Ciuc şi 13 grade la Constanţa, Mangalia şi Dumbrăviţa de Codru. Stratul de 
zăpadă, prezent doar izolat la munte, măsura în platformele stațiilor meteorologice până 
la 34 cm (în Masivul Ceahlău). La începutul şi la sfârşitul intervalului s-a semnalat ceaţă, 
pe arii restrânse în Muntenia şi Transilvania. 

 
OBSERVAŢII: în intervalul de diagnoză au fost în vigoare 6 atenţionări de 

fenomene meteorologice periculoase imediate ce au vizat intensificările de vânt, după 
cum urmează: 4 de către SRPV Timişoara şi 2 de către SRPV Sibiu. 

 
LA BUCUREŞTI 

Vremea a fost închisă şi rece pentru această dată. Vântul a suflat slab şi moderat. 
Temperatura maximă a fost de 11 grade la Afumaţi şi Băneasa şi de 12 grade la Filaret. 
La ora 06 temperatura aerului era de 10 grade la Filaret şi Băneasa. În primele ore ale 
intervalului s-a semnalat ceaţă. 

 
 

3. Prognoza meteorologică în intervalul 21.10.2016, ora 09.00 – 22.10.2016, ora 
09.00 
ÎN ŢARĂ 

Regimul termic va fi caracterizat de valori în general apropiate de cele 
climatologic specifice acestei perioade, exceptând jumătatea nordică a Moldovei, unde 
vremea se va menține rece. Cerul va avea înnorări şi pe parcursul zilei doar pe arii 
restrânse va ploua slab în special în regiunile extracarpatice şi la munte, iar seara şi 
noaptea, ploile se vor semnala îndeosebi în jumătatea de vest a teritoriului. Pe crestele 
montane înalte, precipitațiile pot fi şi sub formă de lapoviță. Cantitățile de apă vor 
depăşi local 10...15 l/mp şi cu totul izolat 20 l/mp, îndeosebi în nord-vest, dar şi în zona 
Carpaţilor Occidentali şi în masivele din vestul Carpaţilor Meridionali. Vântul va sufla 
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moderat, cu intensificări locale mai ales în Banat şi la munte. Temperaturile maxime se 
vor încadra între 8 şi 17 grade, iar cele minime între 4 şi 12 grade. 

 
LA BUCUREŞTI 

Valorile termice diurne se vor situa uşor sub cele climatologic specifice acestei 
date din an. Cerul va fi noros şi vor fi condiţii de ploaie slabă. Vântul va sufla slab şi 
moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 14 grade, iar cea minimă va fi de 
8...9 grade. 

 
II. CALITATEA APELOR 

2.1. Pe fluviul Dunărea 
Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 
 

2.2. Pe râurile interioare 
ABA Argeş Vedea informează despre producerea, în data de 19.10.16, ora 17.30, 

unei poluări cu borhot a apei pârâului Negrişoara (culoare roşiatică a apei, mortalitate 
piscicolă), în zona localităţii Odobeşti, judeţul Dâmboviţa. Poluarea a fost sistată în data 
de 20.10.2016, la ora 13.30. S-au recoltat probe de apă de către reprezentanţi ai SGA 
Giurgiu. Măsuri luate: desfiinţarea conductei de evacuare a borhotului în pârâul 
Negrişoara. 

 

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 data de 19.10.2016, 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 (50 µg/mc) pentru PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul <10 microni). 

 
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 ale 

limitelor de avertizare/alarmare în intervalul 19.10.2016-20.10.2016 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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