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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ
ŞI A CALITAŢII MEDIULUI
în intervalul 09.10.2016 ora 08.00 – 10.10.2016, ora 08.00

I.

SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ

1. Situaţia și prognoza hidrologică pe râurile interioare și Dunăre, din 10.10.2016, ora 06.00
RÂURI:
Debitele au fost în general staţionare.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30–80% din mediile multianuale lunare, mai mari
(peste normalele lunare) pe Someșul Mic, Barcău, Crișul Repede, Crişul Negru, unii afluenți ai
Crișului Alb, Mureş (sectorul Acmariu-Sǎvârşin), Bega, Timiş şi Bârzava și mai mici pe unii
afluenți ai Bârladului, Jijiei şi Oltului mijlociu şi inferior.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
Debitele vor fi în general staţionare exceptând râurile din Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei şi
sudul Moldovei unde vor fi în creştere datorită precipitaţiilor prognozate şi propagării.
Sunt posibile creşteri ușoare de debite şi pe unele râuri mici din zonele de deal şi munte datorită
precipitațiilor prognozate.

DUNARE:
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 09.10.2016 – 10.10.2016 a fost în
creştere, având valoarea de 2700 m3/s, situându-se sub media multianuală a lunii octombrie
(3850 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere, exceptând sectorul Gruia – Calafat unde au
fost în creştere.
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (2800 m3/s ).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere pe sectorul Gruia – Bechet şi în scădere pe
sectorul Corabia – Tulcea.
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2. Situaţia meteorologică în intervalul 09.10.16, ora 08.00 – 10.10.16, ora 06.00
În ţara, valorile termice diurne, deşi în creştere faţă de ziua precedentă în majoritatea
regiunilor, au continuat să caracterizeze o vreme mult mai rece decât în mod normal la această
dată. Cerul a fost variabil, cu înnorări în nordul şi centrul ţării, iar după-amiaza şi noaptea şi în
sud. Cu totul izolat şi trecător s-au semnalat precipitaţii slabe, sub formă de ninsoare în zona
înaltă de munte (Vf. Iezer), iar în timpul nopții sub formă de ploaie în Oltenia și Muntenia. Vântul
a prezentat intensificări izolate în Moldova şi la munte. Temperaturile maxime s-au situat între 8
grade la Întorsura Buzăului și 18 grade la Drobeta Turnu-Severin, iar la ora 06 valorile termice se
încadrau între -4 grade la Joseni şi 10 grade la Caracal, Craiova, Roșiorii de Vede, Turnu Măgurele
și Sulina. În zonele joase, izolat, a fost ceaţă la începutul şi sfârşitul intervalului, iar în sudvestul, centrul și nord-estul ţării, izolat, s-a semnalat brumă.
La Bucureşti, vremea s-a menţinut deosebit de rece pentru această dată, deşi valorile termice
diurne au marcat o creştere uşoară faţă de ziua precedentă. Cerul a fost variabil, cu unele
înnorări noaptea, iar vântul a suflat slab şi moderat. Temperatura maximă a fost de 14 grade la
Băneasa și 15 grade la Afumaţi şi Filaret, iar la ora 06 se înregistrau 8 grade în Băneasa și 9 grade
la Filaret și Afumați.

3. Prognoza meteorologică în intervalul 10.10.16, ora 08.00 – 11.10.16, ora 08.00
În ţara, vremea se va menţine rece pentru această dată. Pe parcursul zilei, cerul va avea înnorări
temporare şi trecător va ploua slab, pe arii restrânse în Banat, Oltenia şi Muntenia şi, cu totul
izolat, în celelalte regiuni. Spre seară şi noaptea, înnorările se vor accentua treptat, îndeosebi în
jumătatea de sud a ţării, unde va ploua pe arii relativ extinse. În restul teritoriului ploile se vor
semnala local. Cantitățile de apă vor depăşi punctiform 15 l/mp. La munte, la peste 1800 m,
spre sfârşitul intervalulului, se vor semnala precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu
unele intensificări noaptea în sud şi la munte. Temperaturile maxime se vor încadra între 11
grade în Oltenia și depresiunile din estul Transilvaniei și 17...18 grade în Dobrogea şi estul
Munteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 3 şi 11 grade, uşor mai ridicate pe litoral, spre 14
grade. La începutul intervalului, pe arii restrânse, va fi ceaţă.

La Bucureşti, vremea se va menţine rece ziua, când temperatura maximă se va situa în jurul
valorii de 15 grade. Cerul va avea înnorări, mai accentuate spre seară și noaptea şi temporar va
ploua, posibil moderat cantitativ. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări în cursul
nopţii. Temperatura minimă va fi de 9...10 grade.

Bd. Liberății, nr. 12, Sector 5, București
Tel.: +4 021 408 9605
www.mmediu.ro

Nesecret

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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