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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 26.09.2021, ora 08.00 – 27.09.2021, ora 08.00 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situația și prognoza hidro pe râurile interioare şi Dunăre din 27.09.2021, ora 07.00 

RÂURI 

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

Vișeu, Iza, Tur, cursul Someșului (aval de s.h. Dej) și cursurile mijlocii și inferioare ale 

Mureșului și Jiului, 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 cursurile râurilor 

Bârzava, Sabar, Teleajen, pe cursurile superioare ale  Vișeului, Someșului Mare, cursul 

mijlociu al Dâmboviței și pe unele râuri din Dobrogea și mai mici (sub 30% din normalele 

lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: 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: Vișeu, 

Iza, Tur, cursul Someșului (aval de s.h. Dej) și cursurile inferioare ale Mureșului și Jiului, 

unde vor fi în scădere. 

Sunt posibile creşteri izolate de niveluri şi debite pe unele râuri din zonele de deal și 

munte din nord – vestul, vestul și centrul țării, ca urmare a precipitațiilor prognozate, 

slabe cantitativ. 

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

 

DUNĂRE 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 26.09.2021 – 27.09.2021 a fost 

staționar, având  valoarea de 2700 m3/s, sub media multianuală a lunii septembrie (3800 

m3/s). 

În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia – Oltenița și în 

scădere pe sectorul Călărași – Tulcea. 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staționar (2700 m3/s). 
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În aval de Porţile de Fier debitele vor fi staționare pe sectorul Gruia – Calafat, în creștere 

pe sectorul Bechet – Vadu Oii şi în scădere pe sectorul Brăila – 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, in  Secțiunea  Cernavoda 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  in perioadele deficitare 

pentru B.H. Dunăre 2021-2025. 

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

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

o in scop potabil: S.C. R.A.J.A. S.A. Constanta – 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 26.09.2021, ora 09.00 – 27.09.2021, ora 06.00 

ÎN ŢARĂ 

Vremea a fost, în general, frumoasă și a devenit caldă pentru această dată în aproape 

toată țara, dar mai ales în vest și sud. Cerul a prezentat înnorări temporare în nord-estul 

teritoriului, iar noaptea și în sud-vest, dar s-a menținut mai mult senin în restul 

teritoriului. Vântul a suflat slab și moderat. Temperaturile maxime s-au situat între 20 de 

grade la Suceava, Târgu Neamț, Cotnari, Toplița, Joseni, Miercurea Ciuc și Întorsura 
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Buzăului și 31 de grade la Moldova Nouă, Băile Herculane și Calafat, iar la ora 06.00 

valorile termice se încadrau între 5 grade la Făgăraș, Miercurea Ciuc și Sfântu Gheorghe-

Covasna și 22 de grade la Oravița și Moldova Nouă. S-a semnalat ceață, la începutul 

intervalului izolat în depresiunile din sudul Banatului și în sud-vestul Transilvaniei, iar 

spre sfârşitul acestuia în sudul și estul Transilvaniei. 

 

LA BUCUREŞTI 

Vremea a fost frumoasă și caldă pentru această dată. Cerul a fost senin, iar vântul a suflat 

în general slab. Temperatura maximă a fost de 29 de grade la Filaret, 28 de grade în 

Băneasa și 27 de grade la Afumați, iar la ora 06.00 se înregistrau 11 grade la staţia meteo 

Băneasa, 12 grade la Afumaţi și 13 grade la Filaret. 

3. Prognoza meteorologică în intervalul 27.09.2021, ora 09.00 – 28.09.2021, ora 09.00 

ÎN ŢARĂ 

Vremea se va menține caldă pentru această dată în vestul, centrul și sud-vestul țării, dar 

se va răci în est și sud-est, unde valorile termice se vor situa în jurul normelor perioadei. 

Pe parcursul zilei cerul va fi variabil, cu unele înnorări mai ales în vest și sud-vest, iar 

izolat vor fi ploi slabe, trecătoare. Seara și noaptea, înnorările se vor accentua treptat în 

aproape toată țara, iar local în Banat, Oltenia și Crișana, pe arii restrânse în Transilvania 

și Muntenia și izolat în rest, vor fi averse și, posibil, descărcări electrice. Vântul va sufla 

slab şi moderat, trecător cu ușoare intensificări în regiunile sudice și la munte, iar 

noaptea și în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra între 16...18 grade în 

nordul Moldovei și 27...28 de grade în regiunile sudice, iar cele minime vor fi cuprinse, în 

general, între 9 și 15 grade. Pe arii restrânse, dimineaţa şi noaptea, se va semnala ceaţă. 

 

LA BUCUREŞTI 

Vremea va fi, în general, frumoasă. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări noaptea, când 

vor fi posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 

25...27 de grade, iar cea minimă de 13...15 grade. 

 

II. CALITATEA APELOR 

Nu s-au înregistrat evenimente deosebite. 

 

III. CALITATEA MEDIULUI 

1. În domeniul aerului 
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Administrația Națională de Meteorologie informează, la 26.09.2021, referitor la 

evoluția norului rezultat în urma erupției vulcanice din zona Insulelor Canare că datele 

furnizate de C.A.M.S. (Serviciul de Monitorizare a Atmosferei Copernicus) al Uniunii 

Europene arată că, în cursul ultimelor zile, în sudul și vestul Europei concentrațiile de 

dioxid de sulf pe întreaga coloană de aer (între sol și altitudinea de 10.000 de metri) s-

au menținut la valori ridicate, iar evoluția estimată pentru propagarea acestui nor indică 

apropierea sa de vestul României într-o primă etapă (duminică, 26 septembrie), apoi 

extinderea sa (luni, 27 septembrie). Circulația aerului se realizează din sector 

predominant sud-vestic, favorizând deplasarea către est a norului ce va traversa teritoriul 

României în intervalul 26-28 septembrie. 

 

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 


