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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 30.09.2021, ora 08.00 – 01.10.2021, ora 08.00 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situația și prognoza hidro pe râurile interioare şi Dunăre din 01.10.2021, ora 07.00 

RÂURI 

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice ale  

Crasnei, Barcăului, Crișurilor, Arieşului, bazinul mijlociu al Mureșului, bazinul mijlociu și 

inferior al Timişului, unde au fost în creştere datorită precipitațiilor căzute în interval şi 

propagării și râurile din bazinele Târnavelor, Bega, bazinele superioare ale Timișului, 

Oltului și Buzăului și bazinul mijlociu și inferior al Someșului unde au fost în scădere. 

Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli 

cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe Barcău, Arieș, 

Bârzava și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele 

hidrografice:Voșeu, Iza, Bega Veche, Bistra, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Tazlău, Rm. 

Sărat, Bârlad, pe unii afluenți din bazinul superior al Argeșului și din bazinul Prutului. 

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

Debitele vor fi, în general, staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice ale  

Crasnei, Barcăului, Crișurilor, Arieşului, bazinul mijlociu al Mureșului şi cursul inferior al 

Timişului unde vor fi în creștere prin propagare precum și  cursurile superioare şi mijlocii 

ale Timișului, Oltului și Buzăul și cursurile inferioare al Someșului şi Mureșului, unde vor 

fi în scădere. 

Sunt posibile ușoare creșteri de niveluri și debite și pe unele râuri mici din zonele de deal 

și munte din vestul şi nord-vestul țării datorită precipitațiilor, slab cantitativ, prognozate. 

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

 

DUNĂRE 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 30.09.2021 – 01.10.2021 a fost 

în scădere,  având  valoarea de 2500 m3/s, sub mediile multianuale ale lunilor septembrie 

(3800 m3/s) și octombrie (3850 m3/s). 

În aval de Porţile de Fier, debitele au fost în scădere la Gruia și Oltenița, în creștere la 

Calafat și pe sectorul Călărași – Tulcea și relativ staționare pe sectorul Bechet – Giurgiu. 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staționar (2500 m3/s). 
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În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Giurgiu, relativ 

staționare pe sectorul Oltenița – Călărași și în creștere pe sectorul Cernavodă – Tulcea. 

 

A.B.A. Prut-Bârlad 

Județul Vaslui: 

 Se mențin prevederile din „Planul de restricții și folosire a apei în perioade 

deficitare”, treapta a III-a pentru S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI – Sucursala Vaslui, din 

acumularea Solești (râul Vasluieț). 

 

A.B.A. Dobrogea-Litoral 

Județul Constanța: 

 La data de 21.09.2021, nivelul Dunării, respectiv debitul, a atins valoarea de 

atenționare/avertizare astfel: în  Secțiunea  Cernavodă s-a înregistrat un debit de 

757,8 mc/s, respectiv un   nivel = -32 cm, astfel că a început aplicarea 

prevederilor  Planului  de restricții și folosire a apelor  în perioadele deficitare 

pentru B.H. Dunăre 2021-2025. 

 În acest sens, a fost instituită faza de atenționare/avertizare  la folosințele care se 

alimentează cu apă din Dunăre, pe sectorul Chiciu – Cernavodă – Hârșova, respectiv:  

o În scop potabil: S.C. R.A.J.A. S.A. Constanța – Sursa de apă potabilă Cernavodă; 

o transport:  C.N. A.C.N. Agigea cu alimentare apă din Dunăre; 

o industrie: S.C. Sârme  și Cabluri S.A. Hârșova;                      

o irigații: Ag. N.I.F. Filiala Îmbunătățiri Funciare Constanta; O.U.A.I. Ostrov-

Babușa și O.U.A.I. Ostrov-Regie; 

o piscicultură: SC Aqua rom Elite Distribution Buc.–Am. pisc. Oltina si SC Danubiu 

Elite Buc. –Am. pisc. Dunăreni. 

Pentru unitatea S.N.N. CNE Cernavoda - alimentare cu apa din CDMN- Bief I faza de 

atenționare/ avertizare va fi transmisa atunci când nivelul fluviului Dunării pe sectorul 

Chiciu-Cernavoda-Hârșova va fi de cca -1,37 m. 

 

2. Situația meteorologică în intervalul 30.09.2021, ora 09.00 – 01.10.2021, ora 06.00 

ÎN ŢARĂ 

Vremea a fost răcoroasă în mare parte din țară, deși valorile termice diurne au marcat o 

creștere ușoară față de ziua precedentă în majoritatea regiunilor. Excepție au făcut sud-

estul, vestul și nord-vestul teritoriului, unde au fost înnorări mai persistente și a plouat 

slab, local în Crișana și pe litoral și izolat în Maramureș și Transilvania. În restul 

teritoriului, cerul a fost variabil. Vântul a suflat slab și moderat, cu unele intensificări în 
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sudul Banatului și în Dobrogea. Temperaturile maxime s-au situat între 12 grade la 

Câmpulung și 22 de grade la Cernavodă și Giurgiu, iar la ora 06.00 se înregistrau valori 

termice cuprinse între 1 grad la Vaslui și Toplița și 15 grade la Moldova Nouă, Sfântu 

Gheorghe - Deltă și Sulina. La începutul intervalului, în depresiunile Carpaților Orientali, 

s-a semnalat ceață. 

 

LA BUCUREŞTI 

Vremea a fost ușor mai rece decât în mod normal la această dată. Cerul a fost temporar 

noros, iar vântul a suflat slab și moderat. Temperatura maximă a fost de 20 de grade la 

Băneasa și Afumați și 21 de grade la Filaret, iar la ora 06.00 se înregistrau 5 grade la 

Băneasa și 7 grade la Afumați și Filaret. 

3. Prognoza meteorologică în intervalul 01.10.2021, ora 09.00 – 02.10.2021, ora 09.00 

ÎN ŢARĂ 

Vremea se va menține rece, mai ales dimineața și noaptea. Cerul, variabil, va avea 

înnorări și va ploua slab, pe alocuri în regiunile vestice și nord-vestice și izolat în cele 

sud-estice. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări pe litoral și în sudul 

Banatului. Temperaturile maxime se vor încadra între 13 și 21 de grade, cu cele mai 

ridicate valori în Banat, iar cele minime vor fi cuprinse între -2 grade în depresiunile 

Carpaţilor Orientali şi 11 grade pe litoral. Pe arii restrânse, în depresiuni, se va produce 

brumă, iar izolat se va forma ceaţă. 

 

LA BUCUREŞTI 

Vremea se va menține rece, mai ales dimineața și noaptea. Cerul va fi variabil, iar vântul 

va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 17...18 grade, iar cea minimă de 

5...7 grade. 

II. CALITATEA APELOR 

Administrația Națională Apele Române informează că la data de 30.09.2021, ora 09:05, 

Sc Vast Băița Plai SA a anunțat că a avut loc deversarea apelor de mină de la Galeria 

Nucet (localitatea Nucet, județul Bihor) in râul Crișul Băița, afluent al râului Crișul 

Repede. La punctul de evacuare în emisar s-a observat că apele evacuate au un aspect 

tulbure și culoare maronie iar PH-ul avea valoarea 8. A fost anunțată echipa de intervenții 

la poluări accidentale din cadrul A.B.A. Crișuri, care s-a deplasat in teren și a prelevat 

probe din trei puncte, pentru efectuarea analizelor fizico-chimice de laborator. Nu s-a 

raportat mortalitate piscicolă 
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III. CALITATEA MEDIULUI 

1. În domeniul aerului 

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează că, din rezultatele analizelor 

efectuate la 29.09.2021 în cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare, nu s-au constatat 

depăşiri ale pragurilor de alertă pentru NO2 (dioxid de azot), SO2 (dioxid de sulf) și ale 

pragurilor de alertă și informare pentru O3 (ozon). A fost înregistrată depășirea valorii 

limita zilnice (50 µg/m3) pentru indicatorul particule in suspensie cu diametrul sub 10 

microni (PM10), la stația IS-6 (Ungheni, jud Iași, fond rural).  

 

2. În domeniul solului și vegetației 

Nu s-au înregistrat evenimente deosebite. 

 

3. În domeniul supravegherii radioactivităţii mediului 

Menționăm că pentru factorii de mediu urmăriți nu s-au înregistrat depășiri ale limitelor 

de avertizare/alarmare şi nu s-au semnalat evenimente deosebite. Parametrii constatați 

la stațiile de pe teritoriul României s-au situat în limitele fondului natural. 

 

4. În municipiul Bucureşti 

Nu s-au înregistrat evenimente deosebite. 

 

 

DIRECȚIA DE COMUNICARE, TRANSPARENȚĂ ȘI IT 


