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DIRECȚIA DE COMUNICARE, TRANSPARENȚĂ ȘI IT 
Serviciul Relații cu Publicul și Mass-Media  

 
18 octombrie 2016 

 

RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ ŞI A CALITAŢII MEDIULUI 
în intervalul 17.10.2016, ora 08.00 – 18.10.2016, ora 08.00 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia şi prognoza hidro pe râurile interioare şi Dunăre din 18.10.2016, ora 06.00 

 
RÂURI 
Debitele au fost în general în scǎdere, exceptând Siretul şi cursurile mijlocii şi inferioare 

ale Someşului, Crasnei, Barcăului, Crişurilor, Mureşului, Sucevei, Moldovei, Bistriţei, Buzăului, 

Putnei, Rm. Sărat, Prut, Bârlad şi cursul superior al Oltului pe sector Podu Olt – Hoghiz unde au 

fost în creştere prin propagare. 

Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare pe majoritatea 

râurilor, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Cerna, Jiu, Vedea,  şi pe afluenţii din 

bazinul inferior al Oltului, unde se situează la valori cuprinse între 40-90% din normalele lunare. 

În interval a fost emisă o AVERTIZARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate. 

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE. 

 

Debitele vor fi în general în scadere exceptând cursurile mijlocii şi inferioare ale Someşului, 

Mureşului, Siretului, Bârladului şi Prutului unde vor fi în creştere prin propagare.  

 Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.  

 
DUNĂRE 
  Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 17.10 – 18.10.2016 a 
fost staţionar, având valoarea de 3300 m3/s, sub media multianuală a lunii octombrie 
(3850 m3/s). 
   În  aval  de  Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Corabia şi 
în creştere pe sectorul Tr. Măgurele – Tulcea. 
 
       Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (3200 m3/s). 
  În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Zimnicea, 
staționare pe sectorul Giurgiu – Cernavodă şi în creștere pe sectoarele Hârşova – Tulcea.      
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2. Situaţia meteorologică în intervalul 17.10.2016, ora 09.00 – 18.10.2016, ora 06.00 
 
 ÎN ŢARĂ 

Vremea a fost mult mai rece decât în mod obişnuit în această perioadă din an. Pe 
parcursul zilei, cerul a fost variabil în estul ţării şi mai mult noros în celelalte regiuni; a 
plouat slab local în Oltenia, Crişana şi Maramureş şi pe arii restrânse în Muntenia, 
Transilvania şi Banat, iar la munte, la peste 1800 m altitudine, trecător a fulguit. În cursul 
nopţii cerul s-a degajat parţial şi în centru şi sud. Vântul a suflat slab și moderat, cu 
intensificări locale în regiunile sudice, cu viteze mai mari în sudul Banatului, inclusiv zona 
montană, dar şi pe litoral. Temperaturile maxime s-au încadrat între 5 grade la Topliţa și 
15 grade la Lugoj. Era strat de zăpadă pe spații mici în zona montană înaltă, unde măsura, 
în platformele staţiilor meteorologice, până la 37 cm (în Masivul Ceahlău). La ora 06 se 
înregistrau valori termice între -5 grade la Miercurea Ciuc și 12 grade la Mangalia. S-a 
semnalat ceaţă în orele dimineţilor local în Moldova şi izolat în Transilvania, iar la sfârşitul 
intervalului în nord-est pe suprafeţe restrânse s-a produs brumă.  

Observaţii: în intervalul de diagnoză au fost în vigoare 2 atenţionări cod galben privind 
fenomene meteo periculoase imediate, câte 1 emisă de către SRPV Bacău, respectiv SRPV 
Timişoara. 

LA BUCUREŞTI 
Vremea a fost mult mai rece decât ar fi normal pentru această dată. Cerul a fost mai 
mult noros pe parcursul zilei, apoi s-a degajat treptat. În unele cartiere a plouat slab în 
primele ore ale zilei. Vântul a suflat în general moderat. Temperatura maximă a fost de 10 
grade la staţia meteo Băneasa și 11 grade la Filaret și Afumați, iar la ora 06 se înregistrau 
3 grade la toate staţiile meteo. 

 

3. Prognoza meteorologică în intervalul 18.10.2016, ora 09.00 – 19.10.2016, ora 09.00 
 
 ÎN ŢARĂ 
Vremea se va menţine mult mai rece decât ar fi normal în a doua decadă a lunii 
octombrie în toată ţara, dar mai ales în est, în sud şi în centru. Vor fi înnorări și izolat se 
vor semnala ploi slabe în zona litoralului, iar seara şi noaptea pe spaţii mici în 
regiunile vestice şi sud-vestice. În restul teritoriului cerul va fi variabil la senin la 
începutul zilei, apoi va deveni parţial noros. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele 
intensificări pe crestele montane din sud şi sud-vest, unde va fulgui. Temperaturile 
maxime se vor încadra între 6 şi 14 grade, iar cele minime între -4 și 8 grade. Pe spaţii 
restrânse va fi ceaţă, iar în centru şi nord-est vor fi condiţii de brumă. 

 

 LA BUCUREŞTI 
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Vremea va rămâne deosebit de rece. Cerul va fi variabil la senin în primele ore, apoi va 
deveni parţial noros. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă se va situa în 
jurul a 11 grade, iar cea minimă de 3...5 grade. 
II. CALITATEA APELOR 

 
 
 

1.1. Pe fluviul Dunărea 
Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

 

 

1.2. Pe râurile interioare 
 

ABA Mureş informează despre un eveniment de poluare prin evacuare directă în 
Râul Târnava Mare a apelor uzate din staţia de epurare a Municipiului Sighişoara (jud 
Mureş), ca urmare a unei defecţiuni la decantorul primar, constatate în data de  
17.10.2016, ora 08.30, care a determinat oprirea funcţionării staţiei de epurare până la 
remedierea defecţiunii, la orele 12.00-13.00. Personalul de specialitate al SGA Sighişoara 
monitorizează evenimentul. În jurul orele 12.57 au fost finalizate lucrarile de remedierea 
a defecţiunii; 

- a încetat deversarea directă a apelor uzate; 
- staţia de epurare functionează la parametrii normali; 
- s-au prelevat 3 probe de apă, care au fost trimise la Laboratorul de Calitate a Apelor 

din cadrul ABA Mureş, pentru efectuarea analizelor. 
 
 
G.N.M.-C.J. Prahova revine cu informaţii referitoare la poluarea cu produse 

petroliere a parâului Dâmbu  din Municipiul Ploieşti (judeţul Prahova), în intervalul orar 
11.10.2016, ora 22.30 – 12.10.2016, ora 03.30, ca urmare precipitaţiilor abundente, care 
au determinat refularea colectorului de canalizare al rafinăriei Vega Ploieşti, punct de lucru 
al SC Rompetrol Rafinare SA, intre separatorul final din incinta rafinăriei şi staţia de epurare 
SC Gentoil SRL, staţia de epurare Corlăteşti, pe tronsonul situat în străzile Poieniţei şi 
Dragalina, pe fondul fenomenului de ploi abundente. Apa uzată de la rafinăria Vega spre 
staţia de epurare Gentoil a iesit prin trei cămine pe strada Poieniţei.  I.S.U. Prahova a 
intervenit pentru a preveni inundarea gospodăriilor riverane. Pe amplasamentul rafinăriei   
s-au executat manevre de dirijare a apelor din canalul de colectare interior rafinăriei în 
bazinul de retenţie, circa 3000mc şi în 5 rezervoare, înmagazinându-se circa 12800 mc.  

Rafinăria Vega cu motopompa aferentă maşinii de pompieri aparţinând serviciului 
privat de pompieri, a deversat de pe podul rutier in Pârâul Dâmbu apele uzate cu 
substanţe periculoase sub formă de substanţe extractibile cu solvenţi, încălcând 
prevederile OUG/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările 
ulterioare.  

Personalul G.N.M.-C.J. Prahova s-a deplasat în zonă pentru investigaţii. S-au recoltat 
probe de apă de către personalul de tură al laboratorului Rafinăriei Vega şi contraprobă de 
analizat de catre laboratorul SGA Prahova, cu următoarele rezultate: 
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Tabel probe de apă cu produse petrolire recoltate în Mun. Ploieşti 

Nr. 
probă 

Localizare loc de recoltare probă Data recoltării 
probei de apă 

Concentraţie produse 
petroliere  - substanţe 
extractibile cu solvenţi 
mg/l (limită admisibilă 
=5 mg/l conform HG 
188/2002, privind 
evacuarea de ape 
uzate în emisari) 

1 Colector rafinărie Vega – staţie de 
epurare Corlăteşti 

11.10.2016  225 

2 Căminul canalului colector de pe 
strada Poienţei (două locaţii diferite) 

14.10.2016  7,6 - 28,8 

3 Apă pârâul Dâmbu -  14.10.2016 3 

Notă: cu bold, depăşiri limită maximă admisibilă ape uzate evacuate în emisari 
 
Ca urmare a faptului că nu s-a anunţat incidentul SGA Prahova a aplicat avertisment 

verbal, iar ca urmare a deversării de produse petrolire în cursul de apă Dâmbu, se va 
sancţiona SC Rompetrol Rafinare SA  conform prevederilor OUG 195/2005 privind protecţia 
mediului, cu modificările şi completările ulterioare, art. 96, alin. 3, pct. 15, ca urmare a 
nerespectării prevederilor art. 58, lit. f. 

 

 
1.3. 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 intervalul 14-16.10.2016, 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 <10 

microni). 

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 
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  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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