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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ ŞI A CALITAŢII 
MEDIULUI 

în intervalul 22.09.2016, ora 08.00 – 23.09.2016, ora 08.00 

 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia şi prognoza hidro pe râurile interioare şi Dunăre din 23.09.2016, ora 

07.00 

RÂURI 
Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale 

râurilor: Târnava Mare, Târnava Mică, Mureș, Timiș, Ialomița unde au fost în creştere prin 
propagare și râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Suceava, Bârlad, Prut şi 
râurile din Dobrogea unde au fost relativ staţionare. 

S-au produs creșteri de niveluri și debite pe unele râuri mici din bazinele 
hidrografice: Timiş, Bistriţa, Trotuş şi Prut datorită precipitațiilor căzute în interval. 

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE. 
 
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice 

Bârlad, Prut şi râurile din Dobrogea unde vor fi relativ staționare. 
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE. 
 

DUNĂRE 
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 22 – 23.09.2016 a fost 

staţionar, având valoarea de 2700 m3/s, situându-se sub media multianuală a lunii  
septembrie (3800 m3/s). 

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

 
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi in creştere (2900m3/s). 
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere pe sectorul Gruia – Tr. Măgurele, 

relativ staţionare pe sectorul Zimnicea – Giurgiu și în scădere pe sectorul Olteniţa – Tulcea. 
 

 
2. Situaţia meteorologică în intervalul 22.09.2016, ora 09.00 – 23.09.2016, ora 06.00 
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ÎN ŢARĂ 
Vremea a fost rece. Cerul a fost temporar noros şi au căzut ploi de scurtă durată 

în cea mai mare parte a Maramureşului şi Moldovei, local în Transilvania, Banat şi 
Muntenia şi izolat în Crişana, Oltenia şi Dobrogea. În regiunile sudice aversele au fost 
însoţite şi de descărcări electrice, iar pe raza localităţilor Urziceni şi Videle s-a semnalat 
grindină de mici dimensiuni. În zona montană precipitaţiile au fost predominant sub 
formă de ploaie, iar în Masivul Bucegi, la peste 2000 m altitudine (Vf. Omu), stratul de 
zăpadă măsura 6 cm. Vântul a suflat slab şi moderat, cu unele intensificări pe crestele 
montane şi în regiunile estice. Temperaturile maxime s-au situat între 12 grade la 
Întorsura Buzăului şi 22 de grade la Calafat, iar la ora 06 se înregistrau valori termice 
cuprinse între 0 grade la Joseni şi 12 grade la Gura Portiţei. Dimineaţa şi noaptea, izolat, 
a fost ceaţă în Muntenia, Oltenia, Crişana şi Transilvania. 

 
Observaţii: în intervalul de diagnoză au fost în vigoare 2 atenţionări cod galben, 

vizând vizibilitatea redusă din cauza ceţii, emise de către SRPV Cluj-Napoca şi CNPM 
Bucureşti pentru Muntenia. 

 
LA BUCUREŞTI 

Vremea a fost rece. Cerul a fost temporar noros, iar după-amiaza, trecător, a 
plouat slab şi s-au semnalat descărcări electrice. Vântul a suflat slab şi moderat. 
Temperatura maximă, în creştere faţă de ziua precedentă, a fost de 19 grade la Afumaţi 
şi Băneasa şi 20 de grade la Filaret, iar la ora 06 se înregistrau 5 grade la staţia meteo 
Băneasa, 8 grade la Afumaţi şi 9 grade la Filaret. Mai ales în zona preorăşenească, la 
începutul intervalului, s-a semnalat ceaţă. 

 
 

3. Prognoza meteorologică în intervalul 23.09.2016, ora 09.00 – 24.09.2016, ora 
09.00 
ÎN ŢARĂ 

Valorile termice vor continua să crească usor, însă vremea se va menţine 
răcoroasă, îndeosebi dimineaţa şi noaptea. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare mai 
ales în cursul zilei şi va mai ploua slab, pe arii restrânse la munte şi în nord-estul 
teritoriului şi izolat în nord, centru şi sud-est. Pe crestele înalte de munte vor mai fi 
posibile precipitaţii slabe sub formă de lapoviţă şi ninsoare. Vântul va sufla slab şi 
moderat, cu unele intensificări în zona montană şi, trecător, în estul ţării. Temperaturile 
maxime se vor încadra între 13 grade în depresiuni şi 22...23 de grade în Lunca Dunării, 
iar cele minime vor fi cuprinse, în general, între 2 şi 14 grade. În zonele joase de relief, 
dimineaţa şi noaptea, izolat va fi ceaţă, iar în estul Transilvaniei vor fi condiţii de brumă. 

 
LA BUCUREŞTI 

Valorile termice vor continua să crească uşor, însă vremea se va menţine 
răcoroasă, îndeosebi dimineaţa şi noaptea. Cerul va fi variabil, cu înnorări trecătoare în 
cursul zilei, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul 
valorii de 21 de grade, iar cea minimă va fi de 7...9 grade. 
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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 
1. În domeniul aerului 

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează că, din rezultatele 
analizelor efectuate în data de 21.09.2016, 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 

APM Teleorman informează despre producerea, în data de 22.09.2016, la ora 
14.30, unei poluări accidentale a solului, cu 800 litri de amestec ţiţei şi apă de 
zăcământ, care a afectat o suprafaţă de 40 mp (teren privat, necultivat), pe traseul 
conductei de pompare ţiţei de la Parc 12 Videle la Depozit 160 Videle, aparţinând SC 
OMV Petrom SA - Zona de Producţie IV Moesia, în apropierea drumului judeţean DJ601 
Videle-Mârşa, judeţul Teleorman, ca urmare a avarierii conductei. Măsuri luate: s-a oprit 
pomparea, s-a izolat zona prin amenajarea de diguri din pământ, s-a montat o şarnieră, 
s-a acţionat pentru vidanjarea fluidului scurs, a fost identificat şi anunţat proprietarul 
terenului afectat. 

GNM CJ Constanţa informează despre producerea, în data de 22.09.2016, la ora 
16.00, unui incendiu de materiale plastice tocate, în municipiul Constanţa – varianta 
Ovidiu. Incendiul, izbucnit din cauze necunoscute, a afectat o suprafaţă de aproximativ 
150 mp. ISU Dobrogea a intervenit la faţa locului, în vederea stingerii incendiului. 

 
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 21.09.2016-22.09.2016 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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