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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 
ŞI A CALITAŢII MEDIULUI 

în intervalul 25.09.2016 ora 08.00 – 26.09.2016, ora 08.00 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia și prognoza hidrologică pe râurile interioare și Dunăre, din 26.09.2016, ora 06.00 
RÂURI:  
Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice:  Crișuri, 
Bega, Timiș, Bârzava, Jiu, Olt, bazinul mijlociu și inferior al Mureșului, unde au fost în scădere 
ușoară. 
Creșteri izolate de niveluri și debite datorită precipitațiilor căzute în interval sub formă de 
aversă s-au înregistrat pe unele râuri mici din bazinele superioare ale Mureșului, Argeșului, 
Buzăului, Trotușului și unii afluenți ai Oltului. 
Debitele se situează la valori cuprinse între 30–90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în 
jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mic, Timiș, Bârzava, 
Olteț, Vedea, cursurile superioare ale Prahovei, Buzăului și Putnei și mai mici (sub 30% din 
normalele lunare) în bazinele hidrografice Tur, Bârlad, Jijia și cursul superior al Prutului. 
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.  
 
Debitele vor fi în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Crișul Negru, 
Crișul Alb, Jiu, cursul inferior al Mureșului, unde vor fi în scădere ușoară. 
Sunt posibile creșteri izolate de niveluri și debite pe unele râuri mici din sudul țării și zonele de 
munte datorită precipitațiilor prevăzute sub formă de aversă. 
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.  
 
 
DUNARE: 
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 25 – 26.09.2016 a fost în creştere, 
având valoarea de 3500 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 – Giurgiu şi în scădere pe 
sectorul Olteniţa – Tulcea. 
 
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (3600m3/s). 
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere pe sectorul Gruia – Olteniţa, staționare la 
Călărași și în scădere pe sectorul Cernavodă – Tulcea. 
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2. Situaţia meteorologică în intervalul 25.09.16, ora 08.00 – 26.09.16, ora 06.00 
În ţara, vremea s-a răcit față de ziua precedentă, mai ales în jumătatea de est a țării, devenind 

rece pentru această dată cu precădere în Muntenia, unde abaterile negative față de normele 

climatologice au fost de până la 8 grade. Cerul a fost variabil în vest și nord-vest și a prezentat 

înnorări temporar accentuate în restul teritoriului. A plouat în cea mai mare parte a Munteniei și 

Olteniei, local în Transilvania,  Moldova și Dobrogea și izolat în sudul Banatului, iar la munte, la 

peste 2000 m,  trecător, precipitațiile au fost și sub formă de lapoviță și ninsoare. Au fost mai 

ales averse, în centrul și sudul țării s-au consemnat și descărcări electrice, iar pe raza județelor 

Brașov, Covasna și Vâlcea, izolat, a căzut grindină de mici dimensiuni. Cantitățile de apă au 

depășit punctiform 15 l/mp în Oltenia și Muntenia, până la 22,6 l/mp la Drăgășani (județul 

Vâlcea). Vântul a suflat slab și moderat, cu unele intensificări în Oltenia. Temperaturile maxime 

s-au încadrat între 13 grade la Câmpina și 25 de grade la Drobeta-Turnu Severin și Calafat, iar la 

ora 06 se înregistrau valori termice cuprinse între 1 grad la Miercurea Ciuc și 13 grade la 

Constanța și Sulina. Dimineața, în Transilvania, izolat a fost ceață. 

OBSERVAȚII: În intervalul de diagnoză au fost în vigoare 9 atenționări cod galben de fenomene 

meteorologice periculoase imediate, pentru manifestări de instabilitate atmosferică 

accentuată, după cum urmează: 5 avertizări emise de SRPV Craiova, 2 emise de SRPV Sibiu și 

câte 1 emisă de SRPV Constanța și repectiv de CNPM București pentru Muntenia. 

 
La Bucureşti, vremea s-a răcit accentuat faţă de ziua precedentă, iar abaterea temperaturii 

maxime faţă de norma climatologică a fost de 8 grade. Cerul a prezentat înnorări și temporar a 

plouat slab, mai ales după-amiază și în prima parte a nopții. Vântul a suflat slab și moderat. 

Temperatura maximă a fost de 15 grade la Afumați și Băneasa şi 17 grade la Filaret, iar la ora 06 

se înregistrau 11 grade la Afumați și Băneasa și 12 grade la Filaret. 

 
 
3. Prognoza meteorologică în intervalul 26.09.16, ora 08.00 – 27.09.16, ora 08.00 
În centrul, estul și sudul țării, vremea se va menţine uşor mai rece decât în mod obişnuit la 

această dată, în timp ce în restul teritoriului, valorile termice vor fi apropiate de mediile 

multianuale. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare şi ploi sub formă de aversă, local în 

regiunile sudice, unde mai pot fi însoţite şi de descărcări electrice şi pe arii restrânse în rest, cu 

precădere în zonele de munte. În Carpaţii Orientali şi Carpaţii Meridionali, la peste 1900 m 

altitudine, precipitaţiile vor fi mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu uşoare intensificări în 

Bărăgan şi Dobrogea. Temperaturile maxime se vor încadra între 14 şi 22 de grade, iar cele 

minime între 3 și 13 grade. Noaptea, în zonele joase de relief izolat va fi ceaţă.  

 

La Bucureşti, valorile termice vor fi în continuare uşor mai coborâte decât cele specifice pentru 

această dată din an. Cerul va fi temporar noros, iar mai ales după-amiaza vor fi posibile ploi de 
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scurtă durată. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 19...20 de 

grade, iar minima  se va situa în jurul valorii de 10 grade. 

 

 

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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