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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 
în intervalul 19.10.2016, ora 08.00 – 20.10.2016, ora 08.00 

 
 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 
1. Situaţia şi prognoza hidrologică pe râurile interioare şi Dunăre din 20.10.2016, ora 
06.00 

RÂURI: Debitele au fost în general în scǎdere, exceptând cursurile inferioare ale 
Someșului și Mureșului, unde au fost în creștere prin propagare, râurile din bazinul 
hidrografic Vedea și cele din Dobrogea, unde au fost relativ staționare. 

Creșteri izolate de niveluri și debite datorită precipitațiilor slabe căzute în 
interval s-au înregistrat pe unele râuri mici din bazinele superioare ale Timișului și Nerei. 

Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare pe 
majoritatea râurilor, exceptându-le pe cele din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, 
Nera, Cerna, Jiu, Vedea, unii afluenți din bazinul mijlociu și inferior al Argeşului şi 
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 scădere ușoară, exceptând cursul inferior al Mureșului, unde 
vor fi în creștere prin propagare și râurile din Oltenia, Muntenia și Dobrogea, unde vor fi 
relativ staționare. 

Sunt posibile creşteri izolate de niveluri şi debite pe râurile mici din vestul ţării și 
zonele montane ca urmare a precipitaţiilor slabe 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 19-20.10.2016 

a fost în scǎdere, având valoarea de 3100 m3/s, situându-se sub media multianuală a 
lunii octombrie (3850 m3/s).  
 În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectoarele Gruia – Turnu 
Măgurele şi Călăraşi–Cernavodă și relativ staţionare pe sectoarele Zimnicea–Olteniţa şi 
Hârşova–Tulcea. 
 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staționar (3100 m3/s). 
 În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia–Corabia şi 
relativ staționare pe sectorul Turnu Măgurele–Tulcea. 

 
 

2. Situaţia meteorologică în intervalul 19.10.2016, ora 08.00 –20.10.2016, ora 06.00 
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În ţară, vremea a fost mai rece decât în mod obişnuit în această perioadă din an, în 
special în est, sud şi centru. Cerul a fost mai mult noros. A plouat slab local în Oltenia, 
Banat şi estul Dobrogei. Vântul a suflat slab și moderat, cu intensificări în sudul 
Banatului. Temperaturile maxime s-au încadrat între 6 grade la Câmpulung și 15 grade la 
Câmpeni şi Ţebea, iar la ora 06 se înregistrau valori termice între -3 grade la Întorsura 
Buzăului și 11 grade la Sulina. Stratul de zăpadă, prezent doar pe arii restrânse la munte, 
măsura pe platformele stațiilor meteorologice până la 35 cm (în Masivul Ceahlău). 

La Bucureşti, vremea a fost mult mai rece decât ar fi normal în a doua decadă a lunii 
octombrie. Cerul a fost mai mult noros, iar vântul a suflat slab până la moderat. 
Temperatura maximă a fost de 11 grade la Afumaţi şi Băneasa și 12 grade la Filaret, iar 
la ora 06 se înregistrau 6 grade la toate staţiile meteo. 

3. Prognoza meteorologică în intervalul 20.10.2016, ora 08.00– 21.10.2016, ora 
08.00  
În ţară, vremea se va încălzi uşor în aproape toate regiunile, totuşi valorile termice 
diurne se vor menţine mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă din an în 
sud şi în est. Cerul va fi mai mult noros; în est şi în sud-est, numai izolat şi trecător, vor 
fi ploi slabe sau burniţă, iar pe timpul nopţii va ploua local în extremitatea de vest a 
teritoriului şi în zona montană. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în Banat 
și la munte. Temperaturile maxime se vor încadra între 7 și 17 grade, iar cele minime 
între 1 și 11 grade. Pe arii restrânse va fi ceaţă. 

La Bucureşti, valorile termice diurne vor fi în continuare mai scăzute decât cele normale 
în această perioadă a anului. Cerul va fi mai mult noros, iar noaptea vor fi condiţii de 
burniţă. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii 
de 13 grade, iar cea minimă va fi de 7...8 grade. 

 

II. CALITATEA APELOR  
Pe râurile interioare 
A.B.A. Argeș-Vedea și S.G.A. Giurgiu informează că în data de 19.10.2016, la ora 

19.00, a fost semnalată o mortalitate piscicolă în urma poluării pârâului Șuţa (afluent de 
stânga al Sabarului) în zona satului Pitaru, comuna Potlogi, jud. Dâmboviţa, fenomen 
manifestat printr-o culoare maronie a apei și miros de produs chimic. Personalul S.G.A. 
Giurgiu s-a deplasat la faţa locului pentru investigaţii și a recoltat 4 probe de apă. Pentru 
preîntâmpinarea efectelor negative ale poluării pe râul Sabar (în judeţul Giurgiu) s-a 
împrăștiat spill sorb și s-au montat 2 baraje absorbante, unul pe pârâul Șuţa în amonte 
de confluenţa cu Sabarul, și unul la Cărpenișu, pe râul Sabar. 

Personalul A.B.A. Argeș-Vedea continuă investigaţiile pentru identificarea sursei 
de poluare, aceasta aflându-se pe raza judeţului Dâmboviţa. Se va reveni cu informaţii.  

 
Pe Marea Neagră 
A.B.A. Dobrogea Litoral informează că în data de 19.10.2016, reprezentantul 

O.N.G. “Mare Nostrum” a semnalat faptul că în Portul Tomis este un delfin mort. Au fost 
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informate, conform protocolului de colaborare: S.G.A. Constanţa și I.N.C.D.M. “Grigore 
Antipa”. 

 
Pe fluviul Dunărea 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 18.10.2016 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 sub 10 microni). 

 
 

2.  În domeniul solului şi vegetaţiei 
  A.P.M. Constanţa şi G.N.M.-C.J. Constanţa informează telefonic că în data de 
19.10.2016, la ora 15:30, s-a produs o poluare a 5 mp de sol (teren arabil) cu cca 100 l de 
ţiţei pe traseul conductei de transport O.M.V. Petrom (secţia Petromar) între Terminal 
Midia şi Nisipari, în zona Ovidiu, din cauza unei tentative de furt prin montare de 
instalaţie artizanală. Măsuri: s-a oprit pomparea, iar echipa Oil Depol a răspândit 
material absorbant, a excavat solul contaminat şi l-a încărcat în saci.   

 
 
 

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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