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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ ŞI A CALITAŢII 
MEDIULUI 

în intervalul 12.10.2016, ora 08.00 – 13.10.2016, ora 08.00 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia şi prognoza hidro pe râurile interioare şi Dunăre din 13.10.2016, ora 

07.00 

RÂURI 
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (I.N.H.G.A.) a emis în 

data de 12.10.2016, ora 11.45 o AVERTIZARE HIDROLOGICĂ – COD GALBEN, 
PORTOCALIU şi ROŞU, valabilă în intervalul 12.10.2016 ora 12:00 – 13.10.2016 ora 21:00, 
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, Bistriţa, Moldova, Suceava, Bârlad, afluenţii 
mici din bazinul mijlociu şi inferior al Siretului, afluenţii Prutului şi râurile din Dobrogea, 
cu posibile depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE, în care se precizează următoarele: 
-COD GALBEN: ,,În intervalul 12.10.2016 ora 12:00 – 13.10.2016 ora 21:00 pe râurile din 
bazinele hidrografice: Olt - bazin superior şi afluenţii săi din judeţele Harghita, 
Covasna, Braşov, Sibiu, Vâlcea şi Argeş), Argeş - bazin superior (judeţul Argeş), 
Dâmboviţa (judeţele Argeş şi Dâmboviţa), Ialomiţa şi afluenţi (judeţele Dâmboviţa, 
Prahova şi Ialomţa), 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), Bistriţa – bazin superior şi afluenţi (judeţele Suceava, 
Neamţ, Harghita şi Bacău), Moldova – bazin superior şi afluenţi (judeţele Suceava şi 
Neamţ), Suceava – bazin superior şi afluenţi (judeţul Suceava), Bârlad (judeţele Iaşi, 
Vaslui, Bacău, Vrancea şi Galaţi), afluenţii mici aferenţi cursului mijlociu şi inferior al 
Siretului (judeţele Bacău, Vrancea şi Galaţi), afluenţii Prutului (judeţele Botoşani, Iaşi, 
Vaslui şi Galaţi) şi râurile din Dobrogea (judeţele Constanţa şi Tulcea).” 
-COD PORTOCALIU: ,,În intervalul 12.10.2016 ora 12:00 – 13.10.2016 ora 08:00 pe 
râurile din bazinele hidrografice: Teleajen, Cricovul Sărat, Prahova sector aval 
confluenţă Teleajen (judeţele Prahova şi Ialomiţa), Trotuş superior şi afluenţi (judeţele 
Harghita, Neamţ şi Bacău), Putna – bazin superior şi afluenţi (judeţul Vrancea), Rm 
Sărat (judeţele Buzău şi Vrancea), afluenţii mici aferenţi cursului mijlociu şi inferior al 
Siretului (judeţele Bacău, Vrancea şi Galaţi), afluenţii mici ai Prutului aferenţi 
sectorului aval s.h. Drânceni (judeţele Vaslui şi Galaţi)  şi râurile din Dobrogea (judeţele 
Constanţa şi Tulcea). 
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În intervalul 12.10.2016 ora 12:00 – 13.10.2016 ora 14:00 pe râurile din bazinele 
hidrografice: Bârlad şi afluenţi (judeţele Vaslui, Iaşi, Bacău, Vrancea şi Galaţi), afluenţii 
mici ai Prutului aferenţi sectorului aval s.h. Drânceni (judeţele Vaslui şi Galaţi), Jijia - 
bazin superior şi afluenţi (judeţele Botoşani şi Iaşi).” 
-COD ROŞU: ,,În intervalul 12.10.2016 ora 12:00 – 12.10.2016 ora 21:00 în bazinele 
hidrografice Suhu şi Geru (afluenţi ai Siretului inferior) din judeţul Galaţi.” 

Această 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:  

- ARGEŞ, BACĂU, BOTOŞANI, BRAŞOV, BUZĂU, CONSTANŢA, COVASNA, 
DÂMBOVIŢA, GALAŢI, HARGHITA, IALOMIŢA, IAŞI,  NEAMŢ, PRAHOVA, SIBIU, SUCEAVA, 
TULCEA, VASLUI, VÂLCEA şi VRANCEA (20 prefecturi) – COD GALBEN;  

- BACĂU, BOTOŞANI, BUZĂU, CONSTANŢA, GALAŢI, HARGHITA, IALOMIŢA, IAŞI,  
NEAMŢ, PRAHOVA, TULCEA, VASLUI şi VRANCEA (13 prefecturi) – COD PORTOCALIU;  

- GALAŢI (1 prefectură) – COD ROŞU. 
 
Debitele au fost în general în creştere datorită precipitațiilor în curs, celor 

prevăzute și propagării, exceptând râurile din Crişana unde au fost relativ staționare. 
Creșteri mai importante de niveluri și debite, cu depăşirea COTELOR DE APĂRARE, 

datorită precipitațiilor însemnate cantitativ căzute în interval şi propagării s-au 
înregistrat în bazinele hidrografice: Olt superior şi mijlociu, Argeş superior, Dâmboviţa, 
Ialomiţa, Buzău, Rm. Sărat, Putna, Trotuş, Bistriţa, Moldova, Suceava, Bârlad, afluenţii 
mici din bazinul mijlociu şi inferior al Siretului, afluenţii Prutului şi râurile din Dobrogea. 

Debitele se situează la valori cuprinse între 50–90% din mediile multianuale lunare, 
mai mari (peste normalele lunare) pe Someşul Mic, Bega, Bârzava, Timiş, Olt superior, 
Argeş, Ialomiţa, Siret (exceptând cursul său superior şi Suceava) cursul inferior al 
Mureşului și unii afluenți ai săi, cursul superior al Jiului şi afluenţii Prutului. 

Conform datelor primite până la ora 600 se situează peste: 
- COTELE DE INUNDAŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Tutova – Rădeni (310+5)-jud. VS 
şi Puieşti (300)-jud. VS, Zeletin – Galbeni (350+38)-jud. VN; 
- COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Cricovul Sărat – Cioranii de Sus 
(230+50)-jud. PH, Prahova – Adâncata (250+45)-jud. PH, Teliţa – Hamcearca (250+5)-jud. 
TL, Bârlad – Tecuci (300+58)-jud. GL, Negreşti (500+20)-jud. VS şi Băceşti (340+98)-jud. 
VS, Berheci – Feldioara (300+74)-jud. VN,  Tecucel – Tecuci (360+40)-jud. GL, Suhu – 
Pechea (180+20)-jud. GL 

În interval s-a situat peste COTA DE PERICOL râurile la stațiile hidrometrice: Suhu 
– Pechea (270+84)-jud. GL, Zeletin – Galbeni (400+4)-jud. VN, Teleajen – Moara 
Domnească (500+20)-jud. PH şi Cricovul Sărat – Cioranii de Sus (430+10)-jud. PH, peste 
COTELE DE INUNDAŢIE râurile la stațiile hidrometrice: Berheci – Feldioara (400+22)-jud. 
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VN, Taiţa – Hamcearca (300+45)-jud. TL şi peste COTA DE ATENŢIE râul Buzău la staţia 
hidrometrică Racoviţa (350+41)-jud. BZ. 

Este în vigoare Avertizarea Hidrologicǎ nr. 63 din 12.10.2016. 
În interval au fost emise 2 Avertizări hidrologice pentru fenomene imediate. 
 
Debitele vor fi în general în scădere cu excepţia cursurilor mijlocii şi inferioare 

ale râurilor mari unde vor fi în creştere prin propagare şi râurile din Crişana unde vor fi 
staţionare. 

În interval se mai pot situa peste COTELE DE APĂRARE unele râuri din nordul, 
centrul şi estul ţării, ca urmare a propagării viiturilor formate anterior. 

Se menține Avertizarea Hidrologicǎ nr. 63 din 12.10.2016. 
 

DUNĂRE 
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 12.10.2016 – 

13.10.2016 a fost în creştere, având valoarea de 3200 m3/s, situându-se sub media 
multianuală a lunii  octombrie (3850 m3/s).  

În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere la Gruia şi în creştere pe 
sectorul Calafat – Tulcea. 

 
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (3300 m3/s). 
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere pe tot sectorul. 

 
 

2. Situaţia meteorologică în intervalul 12.10.2016, ora 09.00 – 13.10.2016, ora 06.00 
ÎN ŢARĂ 

Administraţia Naţională de Meteorologie (A.N.M.) a emis în data de 12.10.2016, la 
ora 10.00, o ACTUALIZARE AVERTIZARE METEOROLOGICĂ - COD GALBEN şi 
PORTOCALIU, vizând ploi însemnate cantitativ, lapoviţă şi ninsori la munte, intensificări 
ale vântului (2 Mesaje): 
MESAJ 1 - COD GALBEN: ,,În intervalul 12 octombrie, orele 10 – 21, va continua să plouă 
în cea mai mare parte a ţării, iar în regiunile estice şi în zonele montane şi submontane 
se vor cumula peste 20 l/mp şi izolat peste 35 l/mp. La munte vor fi precipitaţii 
predominant sub formă de lapoviţă şi ninsoare, la altitudini mari, în special în nordul 
Carpaţilor Orientali local se va depune strat nou de zăpadă, iar pe creste vântul va sufla 
cu peste 70...80 km/h, viscolind ninsoarea. Intensificări ale vântului vor fi şi în celelalte 
zone, îndeosebi în sud şi în est, unde rafalele vor depăşi 50...55 km/h şi trecător 65 
km/h. 
Notă: în celelalte zone din ţară ploile vor fi în general slabe cantitativ şi numai pe arii 
restrânse se vor cumula 10...15 l/mp, inclusiv în zona municipiului Bucureşti.” 
-COD PORTOCALIU: ,,În intervalul 12 octombrie, orele 10 – 18, în județele Suceava, 
Botoșani, Neamț, Iași, Bacău, Vaslui, Vrancea şi Galați se vor cumula cantități de apă ce 
vor depăși 25...30 l/mp şi pe arii restrânse 50 l/mp.”  
MESAJ 2 - INFORMARE METEOROLOGICĂ: ,,În intervalul 12 octombrie, ora 21 – 13 
octombrie, ora 10, aria precipitaţiilor se va restrânge treptat către nord-est. În zona 
Carpaţilor Orientali vor predomina ninsorile şi, mai ales la altitudini mari, se va depune 
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strat nou de zăpadă. Va ploua în general moderat în jumătatea de nord a Moldovei, iar 
spre dimineaţă se vor semnala precipitaţii mixte, îndeosebi în zona subcarpatică.     
Vântul va avea intensificări în sudul şi în estul ţării, cu viteze de peste 50...60 km/h, iar 
pe crestele montane rafalele vor depăşi 70...80 km/h, viscolind temporar ninsoarea. 
Notă: Vremea se va menţine rece în majoritatea zonelor, dar în special în nord şi în 
centru unde în următoarele dimineţi se vor înregistra izolat temperaturi minime 
negative şi local se va produce brumă.” 

Această AVERTIZARE METEOROLOGICĂ 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:  

- ALBA, ARGEŞ, BISTRIŢA-NĂSĂUD, BRAŞOV, BRĂILA, BUZĂU, CARAŞ-SEVERIN, 
COVASNA, DÂMBOVIŢA, GORJ, HARGHITA, HUNEDOARA, MARAMUREŞ, MUREŞ, PRAHOVA, 
SIBIU, TULCEA şi VÂLCEA (18 prefecturi) – COD GALBEN;   

- BACĂU, BOTOŞANI, GALAŢI, IAŞI, NEAMŢ, SUCEAVA, VASLUI şi VRANCEA (8 
prefecturi) – COD PORTOCALIU; 

- ALBA, ARAD, ARGEŞ, BACĂU, BIHOR, BISTRIŢA-NĂSĂUD, BOTOŞANI, BRAŞOV, 
BRĂILA, BUZĂU, CARAŞ-SEVERIN, CĂLARAŞI, CLUJ, CONSTANŢA, COVASNA, DÂMBOVIŢA, 
DOLJ, GALAŢI, GIURGIU, GORJ, HARGHITA, HUNEDOARA, IALOMIŢA, IAŞI, ILFOV, 
MARAMUREŞ, MEHEDINŢI, MUREŞ, NEAMŢ, OLT, PRAHOVA, SĂLAJ, SATU MARE, SIBIU, 
SUCEAVA, TELEORMAN, TIMIŞ, TULCEA, VASLUI, VÂLCEA, VRANCEA şi Municipiul 
BUCUREŞTI (42 de prefecturi)– INFORMARE METEOROLOGICĂ. 

 
Vremea a fost deosebit de rece. Excepţie au făcut litoralul şi zona deltei, unde 

valorile termice diurne au fost uşor mai ridicate decât cele normale la această dată. 
Cerul a fost mai mult noros în cursul zilei, când a plouat în toate regiunile, iar seara şi 
noaptea s-a degajat în sud, în timp ce în restul teritoriului, înnorările au persistat şi a 
continuat să plouă. În Dobrogea ploile au fost însoţite şi de descărcări electrice. Din 
datele colectate până la ora 03 în cea mai mare parte a Moldovei şi nord-estul Dobrogei 
cantităţile de apă au depăşit 30 l/mp şi local 50 l/mp, acumulându-se până la 67 l/mp la 
Sf. Gheorghe Deltă - judeţul Tulcea şi 66 l/mp la Roman - judeţul Neamţ, în timp ce în 
restul teritoriului doar pe arii restrânse s-au depăşit 30 l/mp în Banat şi în Transilvania. 
La munte, la altitudini de peste 1400 m, precipitaţiile au fost şi sub formă de lapoviţă şi 
ninsoare, iar stratul de zăpadă măsurat la ora 21 avea grosimi de până la 26 cm în 
masivele Ceahlău şi Călimani. Vântul a suflat slab şi moderat, cu unele intensificări în 
regiunile extracarpatice, dar pe arii restrânse şi în sud-vest, centru şi zona montană, cu 
viteze ce au atins şi depăşit 45...50 km/h, iar în Delta Dunării şi nordul Carpaţilor 
Orientali, cu totul izolat 70...80 km/h. Temperaturile maxime s-au încadrat între 7 grade 
la Topliţa, Suceava şi Rădăuţi şi 22 de grade la Gorgova, iar la ora 06 valorile termice 
erau cuprinse între 2 grade la Topliţa, Joseni, Miercurea Ciuc, Darabani şi Târgu Jiu şi 11 
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grade la Apa Neagră. Izolat, la începutul intervalului, în extremitatea de sud-est a ţării, 
a fost ceaţă.  

OBSERVAȚII: în intervalul de diagnoză au fost în vigoare 9 atenţionări / 
avertizări de ploi abundente: 3 cod portocaliu şi 4 cod galben, emise de SRPV Bacău; 1 
cod galben de SRPV Constanta şi 1 cod galben emisă de SRPV Timisoara. 

 
LA BUCUREŞTI 

Vremea a fost deosebit de rece pentru această perioadă a anului. Cerul a fost 
variabil, mai mult noros în cursul zilei când, temporar, a plouat slab. Vântul a suflat slab 
şi moderat, cu unele intensificări noaptea. Temperatura maximă a fost de 13 grade la 
toate staţiile meteorologice, iar la ora 06 se înregistrau 7 grade la staţia meteo Băneasa 
şi 8 grade la Afumaţi şi Filaret. 

 
3. Prognoza meteorologică în intervalul 13.10.2016, ora 09.00 – 14.10.2016, ora 
09.00 
ÎN ŢARĂ 

Vremea va fi rece, cu precădere în nord-est. Cerul va fi mai mult noros în 
jumătatea de nord a ţării şi va prezenta înnorări trecătoare în restul teritoriului. Va 
ploua, în general slab, pe arii relativ extinse în nord-est, local în centru şi doar izolat în 
restul teritoriului. În zona montană vor predomina ninsorile, iar precipitaţii sub formă de 
lapoviţă şi ninsoare vor putea să apară trecător şi în jumătatea de nord a Moldovei, iar 
seara şi în estul Transilvaniei. Vântul va sufla moderat, cu intensificări în sudul şi estul 
ţării, cu viteze de peste 45...50 km/h, iar pe crestele montane, rafalele vor depăşi 
70...80 km/h, viscolind trecător ninsoarea. Temperaturile maxime se vor încadra între 
3...4 grade în nordul Moldovei şi 17...18 grade în Muntenia şi Dobrogea. Temperaturile 
minime se vor situa între -3 grade în estul Transilvaniei şi 7 grade pe litoral. 

 
LA BUCUREŞTI 

Vremea va fi rece pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări 
după-amiaza şi seara. Vântul va avea intensificări, iar viteza la rafală va depăşi 40...45 
km/h. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 16 grade, iar cea minimă va fi 
de 3...5 grade. 

 
 

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 
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1. În domeniul aerului 
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează că, din rezultatele 

analizelor efectuate în data de 11.10.2016, 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). A fost înregistrată 
o depășire a valorii limită zilnice (50 µg/mc) pentru PM10 (pulberi în suspensie cu 
diametrul <10 microni). 

 
2.  În domeniul solului şi vegetaţiei 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa şi Garda Naţională de Mediu 
Comisariatul Judeţean Constanţa informează despre producerea, în data de 12.10.2016, 
în jurul orei 14.00, unei poluări accidentale cu produs petrolier a solului, care a afectat o 
suprafaţă de teren agricol de cca 130 mp, în zona localităţii Cuza Vodă, în dreptul bornei 
56, pe traseul conductei magistrale de transport țiței aparținând SC Conpet SA, ca 
urmare a avarierii conductei. Măsuri luate: oprirea pompării în conductă, delimitarea 
perimetrului afectat, aplicarea de material absorbant, remedierea avariei de către 
echipa de mentenanţă a SC Conpet SA. Se vor demara acţiuni de ecologizare şi aducere 
la starea iniţială a perimetrului afectat, prin intermediul unui operator economic 
specializat în activităţi de depoluare. 

 
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 11.10.2016-12.10.2016 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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