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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 07.10.2021, ora 08.00 – 08.10.2021, ora 08.00 

 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia şi prognoza hidro pe râurile interioare şi Dunăre din 08.10.2021, ora 07.00 

RÂURI  

Debitele au fost, în general, staționare, exceptând Crişul Negru, unde au fost în ușoară 

scădere. 

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

între 30-90%, mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: 

Iza, Tur, Lăpuș, Bega Veche, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Tazlău, Râmnicu Sărat, Bârlad, 

Jijia, bazinul superior al Timișului, pe unii afluenți din bazinul superior al Argeșului, din 

bazinul mijlociu și inferior al Mureșului, din bazinul inferior al Oltului și pe unele râuri din 

Dobrogea. 

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

 

Debitele vor fi în general staționare. 

Sunt posibile ușoare creșteri de debite pe unele râuri mici din sudul țării datorită 

precipitațiilor prognozate. 

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

 

Starea lucrărilor hidrotehnice 

A.B.A. Argeş-Vedea revine cu informații despre incidentul produs la barajul Râușor la data 

de 03.10.2021 (inundarea galeriei de acces de la cota de 830.00 mdMN, apa ieșind pe sub 

ușile de acces). Astfel, la data de 06.10.2021 a avut loc o nouă intervenție a echipei de 

scafandri de la S.C. HIDROSERV S.A Curtea de Argeș, reușindu-se închiderea vanei plane de 

revizie (amonte), deschiderea vanei plane de serviciu (aval), golirea conductei de servitute 

și a casei vanelor, evacuarea apei făcându-se natural. După vizualizarea zonei, a fost 

identificată cauza care a condus la apariția acestui incident, compensatorul dintre cele 

două vane plane fiind aruncat din poziția sa. 
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Începând cu data de 07.10.2021 va avea loc inspecția tehnică a galeriilor ce au fost 

inundate, a echipamentelor electrice și hidraulice, urmând a se realiza un Raport Tehnic 

cu privire la lucrările urgente necesare pentru reparația și reabilitarea obiectivului 

hidrotehnic. 

 

DUNĂRE 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 07-08.10.2021 a fost în scădere, 

având valoarea de 2400 m3/s, sub media multianuală a lunii octombrie (3850 m3/s). 

În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere.  

 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staționar (2300 m3/s). 

În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere. 

 

Alimentări cu apă 

A.B.A. Argeș-Vedea 

Toți consumatorii sunt alimentați normal. 

Alimentarea cu apă a municipiului București: 

-r. Argeș: Ac. Zăvoiul Orbului   20.0 mc/s; 

-r. Dâmbovița: ac. Văcărești:   7.0 mc/s;  

-CA2:                                      2.0 mc/s;  

-Der. Mircea Vodă:                  1.3 mc/s. 

 

A.B.A. Crişuri 

Debitul râului Barcău în secţiunea Nuşfalău este 0.276 mc/s. 

Debitul râului Crişul Alb în secţiunea Crişcior este 0.350 mc/s. 

 

A.B.A. Dobrogea-Litoral 

Datorită scăderii semnificative în ultimele zile a nivelului, respectiv a debitului fluviului 

Dunărea pe sectorul Chiciu-Cernavodă-Hârșova, precum și ca urmare a tendinței de scădere 

pentru următoarea perioadă, începând de la data de 21.09.2021 au fost puse în aplicare 

prevederile Planului de restricții și folosire a apelor în perioadele deficitare pentru BH 

Dunăre 2021, respectiv faza de atenționare/avertizare. 

 

2. Situaţia meteorologică în intervalul 07.10.2021, ora 08.00 –08.10.2021, ora 06.00  
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În ţară, vremea a continuat să se răcească, astfel că local în sud, est și centru a devenit 

deosebit de rece, cu abateri față de mediile multianuale de 5…7 grade. Cerul a fost mai 

mult noros în sudul, sud-vestul teritoriului și la munte, iar la începutul zilei și în est, în timp 

ce în rest a fost variabil. A plouat slab, pe arii restrânse în Dobrogea și izolat în Banat, 

Oltenia, Muntenia și la munte, iar la altitudini de peste 1700 m în cursul nopții precipitațiile 

au fost sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul a avut intensificări temporare în sudul, 

sud-vestul, nord-vestul și centrul țării cu viteze în general de 45...55 km/h, iar mai ales pe 

creste și în sudul Banatului izolat peste 70...90 km/h (până la 97 km/h la stația meteo 

Oravița, județul Caraș-Severin). Temperaturile maxime s-au încadrat între 10 grade la 

Întorsura Buzăului, Toplița, Miercurea Ciuc, Târgu Secuiesc și Voineasa și 20 de grade la 

Oradea și Holod, iar la ora 06.00, se înregistrau -2 grade la Rădăuți, Negrești și Vaslui și 14 

grade la Mangalia. Spre finalul intervalului, pe suprafețe mici în nordul Moldovei și în 

Maramureș s-a produs brumă. 

 

Observaţie: în intervalul de diagnoză au fost în vigoare 10 mesaje privind fenomene 

meteorologice periculoase imediate, dintre care 1 avertizare cod portocaliu, emisă de 

SRPV Timișoara și 9 atenționări cod galben, 4 emise de SRPV Constanța, 3 de SRPV Sibiu și 

câte 1 de SRPV Bacău și SRPV Cluj. 

 

La Bucureşti, vremea a continuat să se răcească, devenind deosebit de rece pentru această 

dată. Temperatura maxima (cu 6...7 grade mai coborâtă față de mediile multianuale 

specifice datei) a fost de 14 grade la toate stațiile meteorologice. Cerul a fost mai mult 

noros, iar vântul a suflat în general moderat, (rafale de până la 40...45 km/h). La ora 06.00, 

se înregistrau 10 grade. 

 

3. Prognoza meteorologică în intervalul 08.10.2021, ora 08.00–09.10.2021, ora 8.00 

În ţară, vremea va fi rece, chiar deosebit de rece pentru această dată în sud-vest, sud, est 

și parțial în centru. Cerul va fi variabil în regiunile nordice și mai mult noros în rest. Local, 

în jumătatea de sud va ploua, iar la munte, la altitudini în general de peste 1500 m, 

precipitațiile vor fi mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări mai ales pe 

parcursul zilei în zona montană înaltă, în sud, sud-est și pe arii mai restrânse în nord-vest 

și centru. Temperaturile maxime se vor încadra între 9 și 17 grade, cu cele mai ridicate 
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valori în nord-vest, iar cele minime vor fi cuprinse în general între 0 și 8 grade. Izolat vor 

fi condiții de ceață, iar noaptea, mai ales în nord și centru, și de brumă. 

 

La Bucureşti, vremea va fi deosebit de rece pentru această dată și va fi în general închisă. 

Temporar va ploua slab, mai ales în a doua parte a intervalului. Vântul va sufla moderat, 

cu intensificări îndeosebi în cursul zilei cu viteze la rafală de până la 45...50 km/h. 

Temperatura maximă va fi de 11...13 grade, iar cea minimă va fi de 5...7 grade. 

 

II. CALITATEA APELOR 

Pe râurile interioare 

A.B.A. Siret și G.N.M.-C.J. Suceava informează că la data de 06.10.2021, în jurul orei 

19:30, în urma apariției în mediul online a unor informații despre o deversare de ape uzate 

neepurate în satul Manolea, comuna Forăşti, jud. Suceava, reprezentanții S.G.A. Suceava 

şi G.N.M.-C.J. Suceava s-au deplasat pe teren pentru verificarea celor semnalate. În urma 

investigațiilor s-au constatat următoarele:  

-prezența unor exfiltrații din zona unei stații de pompare a apelor uzate din sistemul de 

canalizare al comunei Forăşti ca urmare a unei avarii; 

-apele exfiltrate se scurgeau printr-un şanț marginal al unui drum comunal într-un afluent 

de stânga (necadastrat) al pârâului Platonița, distanța de la stația de pompare la pârâul 

necadastrat fiind de cca 200 m; 

-în şanțul marginal s-au constatat băltiri, volumul de apă uzată fiind nesemnificativ; 

-pe albia pârâului necadastrat nu s-a identificat mortalitate piscicolă sau modificări ale 

caracteristicilor apei (miros, culoare etc.). 

Reprezentanții S.G.A. Suceava au prelevat probe de apă din 3 secțiuni (şanț marginal şi 

pârâu necadastrat din amonte şi din aval de confluența cu acesta). Rezultatele analizelor 

acestora au evidențiat creșteri ale concentrațiilor la indicatorii: oxigen dizolvat, amoniu, 

azot total și detergenți.   

Măsuri întreprinse: 

-închiderea grupului de pompare din cadrul stației;  

-vidanjarea chesonului stației de pompare în scopul identificării zonei de exfiltrație. 

S.G.A. Suceava a sancționat Primăria Forăști cu amendă în valoare de 35 000 de lei. 

 

Pe fluviul Dunărea și pe Marea Neagră nu au fost semnalate evenimente deosebite. 
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III. CALITATEA MEDIULUI 

1. În domeniul aerului 

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează că din rezultatele analizelor 

efectuate la data de 06.10.2021 în cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare nu s-au 

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

ale pragurilor de alertă și informare pentru O3 (ozon). Media zilnică de 50 µg/m3 pentru 

PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul sub 10 microni) a fost depășită la staţiile: IS-6 

(comuna Ungheni), TR-3 (municipiul Turnu Măgurele), GJ-2 (orașul Rovinari), DJ-3 

(municipiul Craiova) şi CS-5 (Moldova Veche). 

 

2. În domeniul solului şi vegetaţiei  

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

3.  În domeniul supravegherii radioactivităţii mediului   

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

avertizare/alarmare și nu s-au semnalat evenimente deosebite. Parametrii constataţi la 

staţiile de pe teritoriul României s-au situat în limitele normale de variație ale 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. 

 

 

 

DIRECȚIA DE COMUNICARE, TRANSPARENȚĂ ȘI IT 
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