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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ ŞI A CALITAŢII
MEDIULUI
în intervalul 16.10.2016, ora 08.00 – 17.10.2016, ora 08.00

I.
SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ
1. Situaţia şi prognoza hidro pe râurile interioare şi Dunăre din 17.10.2016, ora
07.00
RÂURI
Debitele au fost în creştere ca efect combinat al precipitaţiilor cǎzute în interval
şi propagǎrii pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcǎu,
Crişuri, Mureş, Siret şi Prut, exceptând râurile din Dobrogea unde au fost staţionare.
Pe celelalte râuri debitele au fost în scǎdere.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare pe
majoritatea râurilor, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș,
Crasna, Cerna, Jiu, Vedea, Buzǎu şi pe afluenţii din bazinul inferior al Oltului, unde se
situează la valori cuprinse între 40-90% din normalele lunare.
În interval, a fost emisǎ o Avertizare Hidrologicǎ de fenomene imediate.
Este în vigoare Atenţionarea Hidrologicǎ nr. 65 din 15.10.2016.
Se situeazǎ la COTA DE INUNDAŢIE râul Tutova la staţia hidrometricǎ Puieşti
(300)-jud. VS şi peste COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Bârlad –
Negreşti (500+80)-jud. VS şi Tutova – Rǎdeni (250+2)-jud. VS.
Debitele vor fi în creștere prin propagare pe cursurile mijlocii şi inferioare ale
Someşului şi Mureşului, cursurile inferioare ale Crasnei, Barcǎului, Crişurilor, Sucevei,
Moldovei, Bistriţei, Trotuşului, Putnei, Rm. Sǎrat, Buzǎului şi Bârladului, staţionare pe
râurile din bazinul Prutului şi pe cele din Dobrogea şi în scǎdere pe celelalte.
Sunt posibile creșteri de niveluri și debite datorită precipitațiilor, mai însemnate
cantitativ, prognozate, scurgeri pe versanţi, torenţi, pâraie, cu posibile depǎşiri ale
COTELOR DE ATENŢIE pe râurile mici din zonele de deal şi munte din nord-estul ţǎrii.
Se menţine în vigoare Atenţionarea Hidrologicǎ nr. 65 din 15.10.2016.
DUNĂRE
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Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 16.10.2016 –
17.10.2016 a fost staţionar, având valoarea de 3300 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, în creştere pe
sectoarele Calafat – Tr. Măgurele și Călăraşi–Tulcea şi relativ staţionare pe sectorul
Zimnicea – Olteniţa.
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staționar (3300 m3/s ).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Calafat, în
creștere pe sectoarele Bechet – Giurgiu și Cernavodǎ – Tulcea și relativ staționare pe
sectorul Olteniţa – Călăraşi.
2. Situaţia meteorologică în intervalul 16.10.2016, ora 09.00 – 17.10.2016, ora 06.00
ÎN ŢARĂ
Administraţia Naţională de Meteorologie (A.N.M.) a emis în data de 16.10.2016,
ora 09.00, o INFORMARE METEOROLOGICĂ, valabilă în intervalul 16 octombrie, ora 14 –
17 octombrie, ora 09, vizând ninsori la munte, intensificări ale vântului, conform căreia:
,,În Carpaţii Orientali va ninge şi se va depune strat nou de zăpadă, iar în cursul
serii şi al nopţii de duminică spre luni (16/17 octombrie), precipitaţii predominant sub
formă de ninsoare vor fi şi în Carpaţii Meridionali.
Vântul va avea intensificări temporare, îndeosebi în regiunile sudice, cu viteze ce
vor depăşi la rafală 40...50 km, iar pe crestele montane 60 km/h, viscolind ninsoarea.
Notă: În restul teritoriului va ploua, iar trecător în Subcarpaţii Moldovei şi în
estul Transilvaniei se vor semnala precipitaţii mixte. Cantităţile de apă vor depăşi local
10...15 l/mp, iar în nord-vest, centru şi est izolat 20...25 l/mp.”
Această INFORMARE 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 TOATE
Comitetele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă (42 de prefecturi).
Vremea a fost închisă şi rece pentru această perioadă a anului, chiar deosebit de
rece, mai ales în estul şi sud-estul ţării. Pe arii extinse, temporar a plouat, iar începând
din a doua parte a zilei, treptat în Carpaţii Orientali şi de Curbură, dar şi în zonele
submontane ale Moldovei, iar noaptea şi în depresiunile din estul Transilvaniei, ploile sau transformat în lapoviţă şi ninsoare şi pe spaţii mici s-a depus strat de zăpadă.
Cantităţile de apă cumulate până la ora încheierii prezentului raport au depăşit local
15...20 l/mp în nord, est, centru şi izolat în sudul extrem, iar punctiform în Moldova
peste 25 l/mp (până la 32 l/mp la staţia meteo Roman). În a doua parte a nopţii în est şi
nord-est, precipitaţiile au încetat. Vântul a suflat slab şi moderat, cu intensificări locale
la munte, în regiunile sudice şi parţial în cele centrale, cu viteze ce au atins 55...60
km/h, iar pe crestele montane rafalele au depăşit 70 km/h, viscolind ninsoarea.
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Temperaturile maxime s-au situat între 3 grade la Rădăuţi, Suceava şi Cotnari şi 17 grade
la Oraviţa. La ora 21, stratul de zăpadă era prezent pe spaţii mici în zona montană înaltă
a Carpaţilor Orientali şi Meridionali şi măsura, în platformele staţiilor meteorologice,
pană la 36 cm (Vf. Ceahlău-Toaca) şi izolat în nord-vestul Moldovei, până la 4 cm. La ora
06, valorile termice se încadrau între -1 grad la Botoşani şi 13 grade la Mangalia. Spre
sfârşitul intervalului izolat în nord-estul Moldovei s-a semnalat ceaţă şi s-a depus brumă.
OBSERVAȚII: în intervalul de diagnoză au fost în vigoare 6 atenţionări cod galben
de fenomene meteorologice periculoase imediate ce au vizat intensificări ale vântului,
asociate şi cu ninsori moderate, 3 emise de către SRPV Bacău, 2 de către SRPV Sibiu şi 1
de CNPM Bucureşti pentru Muntenia.
LA BUCUREŞTI
Vremea a fost închisă şi s-a răcit faţă de ziua precedentă. Temporar a plouat slab,
iar vântul a suflat slab şi moderat ziua, cu intensificări temporare spre seară şi noaptea,
când rafalele au atins 45...50 km/h. Temperatura maximă a fost de 12 grade la staţia
meteo Băneasa şi 13 grade la Filaret şi Afumaţi, iar la ora 06 se înregistrau 6 grade la
Filaret şi Băneasa.
3. Prognoza meteorologică în intervalul 17.10.2016, ora 09.00 – 18.10.2016, ora
09.00
ÎN ŢARĂ
Vremea va fi deosebit de rece. Cerul va fi variabil în regiunile estice, iar dupăamiază şi noaptea parţial şi în cele centrale şi de sud-est, dar va prezenta înnorări în
restul teritoriului. În cursul zilei va mai ploua slab în Oltenia, pe spaţii restrânse în
Muntenia, Crişana, Transilvania şi doar izolat în celelalte regiuni. La munte, în special în
Carpaţii Meridionali, trecător va ninge slab. Vântul va avea unele intensificări îndeosebi
ziua în sudul şi sud-vestul ţării, cu viteze mai mari în zona montană a Banatului.
Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 6 şi 13 grade, iar cele minime între -3 si 7
grade, mai scăzute în estul Transilvaniei spre -8 grade. Noaptea se va forma brumă local
în nord-est, în depresiuni şi pe spaţii mai mici în rest, iar în zonele joase de relief, vor fi
condiţii de ceaţă.
LA BUCUREŞTI
Vremea va fi deosebit de rece pentru această dată. Cerul va avea înnorări în prima
parte a zilei când, trecător este posibil să mai plouă slab, apoi va fi parţial noros. Pe
parcursul zilei vântul va sufla moderat, cu unele intensificări. Temperatura maximă va fi
de 10...11 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de 2 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.

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

Nesecret

2.3. Pe Marea Neagră
Nu au fost semnalate evenimente deosebite.
III.
1.

CALITATEA MEDIULUI
În domeniul aerului
Nu au fost semnalate evenimente deosebite.

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 15.10.2016-16.10.2016 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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