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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITAŢII MEDIULUI 

în intervalul 06.10.2021 ora 08.00 – 07.10.2021, ora 08.00 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia și prognoza hidrologică pe râurile interioare și Dunăre, din 07.10.2021, ora 08.00 

RÂURI:  

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

Crişul Alb și Arieș, 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, Rm. 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 sud – vestul țării datorită 

precipitațiilor prognozate. 

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

DUNĂRE: 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 06.10.2021 – 07.10.2021 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 în scădere (2300 m3/s). 

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

Starea lucrărilor hidrotehnice 
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A.B.A. Argeş-Vedea informează că în cursul zilei de 03.10.2021, ora 12:00, personalul de tură al 

barajului Râușor a identificat un incident pe galeria de acces de la cota de 830.00 mdMN, aceasta 

fiind inundată, apa ieșind pe sub ușile de acces. 

Cu ajutorul unei mașini mari s-a reușit deschiderea uşilor de acces în galerie, constatându-se 

următoarele: 

- pe toată lungimea galeriei de aproximativ 350 m, nivelul apei era de 25–30 cm; 

- toată casa vanelor, unde sunt situate vanele plane în carcasă ale golirii de fund și ale by-passului 

de servitute, era inundată cu o coloană de apă de 5–6 m, fiind imposibil de efectuat manevre; 

- la ieșirea din galerie, debitul era de aproximativ 0,7 mc/s. 

Din primele estimări vizuale ale personalului A.N.A.R., deplasat la fața locului, posibilele cauze ale 

incidentului sunt următoarele: 

- compensatorul dintre vanele plane Dn 400 ale conductei de by-pass; 

- ştuțul de conductă dintre Vp de revizie și peretele de beton dinspre lac. 

În cursul zilei de 04.10.2021, în prezența expertului echipamentelor hidromecanice, a experților din 

partea M.M.A.P., AN Apele Române și A.B.A. Argeș Vedea, o echipă de scafandri de la SC HIDROSERV 

SA - Curtea de Argeș s-a scufundat în casa vanelor încercându-se închiderea vanei plane de revizie 

(amonte), deschiderea vanei plane de serviciu (aval) și golirea conductei de by-pass. Din cauza 

presiunii foarte mari a apei evacuate pe la compensatorul dintre vane, manevra nu a putut fi 

efectuată. Pentru moment s-a găsit o nouă soluție -  acționarea roatei pentru închiderea vanei plane 

de revizie cu ajutorul unei tije metalice de aproximativ 6 m, intervenția urmând a avea loc la data 

de 06.10.2021. 

 

2. Situaţia meteorologică în intervalul 06.10.2021, ora 08.00 – 07.10.2021, ora 08.00 

 

A.N.M. a emis o INFORMARE Meteorologică / ATENŢIONARE Meteorologică, cod galben:  

INFORMARE Meteorologică - valabilă în intervalul 06.10.2021, ora 12.00 – 08.10.2021, ora 10.00, 

vizând intensificări ale vântului, conform căreia: În intervalul menționat, vântul va avea 

intensificări în sudul, estul, nord-vestul și centrul țării, cu viteze în general de 45...55 km/h, iar 

local în Banat și sudul Transilvaniei, peste 55…60 km/h. 

Notă: Vineri și sâmbătă (8 și 9 octombrie) vremea va deveni deosebit de rece, aria precipitațiilor se 

va extinde și va cuprinde îndeosebi jumătatea de sud a țării, iar la munte, în general la altitudini 

de peste 1500 m, vor fi precipitații mixte.  
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ATENŢIONARE Meteorologică, cod galben - valabilă în intervalul 06.10.2021, ora 12.00 – 

08.10.2021, ora 10.00, vizând : intensificări susținute ale vântului, conform căreia: În intervalul 

menționat, local în județul Caraș-Severin, vântul va avea intensificări susținute, cu viteze la rafală în 

general de 60...80 km/h, iar în sudul județului, peste 90...100 km/h.  

 

Aceaste mesaje meteorologice au fost transmise de Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă al 

Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor către: Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, 

Secretariatul General al Guvernului, Centrul de Situații al Guvernului, Ministerul Apărării 

Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor, Ministerul Sănătății, Ministerul 

Economiei, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Comisia Națională pentru Controlul 

Activităților Nucleare, Serviciul de Protecție și Pază, Serviciul de Telecomunicații Speciale, S.C. 

Hidroelectrica S.A., Agenția Naţională de Îmbunătăţiri Funciare și către următoarele Comite 

Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă:  

 - toate Prefecturile Judeţelor Ţării – INFORMARE Meteorologică. 

 - CARAŞ-SEVERIN – ATENŢIONARE Meteorologică, cod Galben 

 

În ţară, vremea s-a răcit față de intervalul precedent în cea mai mare parte a țării, mai semnificativ 

în vest. În cursul zilei, cerul a fost variabil, cu înnorări în estul teritoriului și în zona Carpaților 

Orientali și Meridionali, însă din 0rele serii, începând din regiunile vestice, aria nebulozității s-a 

extins treptat și a cuprins jumătatea vestică a teritoriului. A plouat slab local în Banat, pe arii 

restrânse în Crișana, Dobrogea și la munte și izolat în Oltenia și Muntenia. Vântul a suflat slab şi 

moderat, cu intensificări în Banat, sudul Transilvaniei și pe crestele Carpaților Meridionali și 

Orientali, cu viteze de până la 80...90 km/h, chiar 97 km/h în timpul nopții la Oravița, iar trecător 

cu viteze de până la 45...55 km/h în sudul, estul și centrul țării. Temperaturile maxime s-au încadrat 

între 12 grade la Întorsura Buzăului și 22 de grade la Bechet, iar la ora 06.00 se înregistrau valori 

termice cuprinse între 0 grade la Miercurea Ciuc și 15 grade în Lugoj, Moldova Nouă, Constanţa, 

Constanţa-dig și Mangalia. 

 

OBSERVAȚII - au fost emise 7 mesaje privind fenomene meteorologice periculoase imediate, dintre 

care 1 avertizare cod portocaliu și 5 atenționări cod galben. 
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La Bucureşti, vremea a fost apropiată de normalul termic al perioadei, cu o temperatură maximă de 

19 grade la Afumați și Băneasa și 21 de grade la Filaret. Cerul a fost variabil, iar vântul a suflat 

moderat. La ora 06.00 se înregistrau 10 grade. 

 

3. Prognoza meteorologică în intervalul 07.10.2021, ora 08.00 – 08.10.2021, ora 08.00 

În ţară, vremea va continua să se răcească, devenind deosebit de rece pentru această dată local în 

sudul, estul și centrul țării. Cerul va fi variabil în nordul, nord-vestul și, parțial, centrul teritoriului și 

mai mult noros în rest. Va ploua local în Banat și Oltenia, pe arii mai restrânse în Dobrogea și în zona 

de munte și doar izolat în celelalte regiuni. La munte, la altitudini de peste 1700 m, se vor semnala 

precipitații mixte. Vântul va sufla moderat și cu intensificări în sudul, estul, nord-vestul și 

centrul țării, cu viteze în general de 45...55 km/h, local în Banat și sudul Transilvaniei, peste 

55…60 km/h, iar în sudul județului Caraș-Severin cu rafale de peste 90...100 km/h. 

Temperaturile maxime se vor încadra între 11 grade în nordul Moldovei și în estul Transilvaniei și 19 

grade în Crișana, iar cele minime vor fi cuprinse, în general, între 0 și 10 grade. Izolat în nord și 

centru, dimineața vor fi condiții de ceață, iar noaptea și de brumă. 

 

La Bucureşti, valorile termice vor marca o scădere față de intervalul anterior, vremea devenind 

rece pentru această dată. Cerul va fi mai mult noros, dar condițiile de ploaie slabă, trecătoare, vor 

fi reduse. Vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare începând din a doua parte a zilei, cu 

viteze la rafală de 45...50 km/h. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 15 grade, iar 

cea minimă va fi de 6...8 grade. 

II. CALITATEA APELOR 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

III. ALIMENTĂRI CU APĂ 

A.B.A. Dobrogea Litoral 

Din cauza scăderii semnificative în ultimele zile a nivelului-debitului Fluviului Dunărea pe sectorul 

Chiciu-Cernavodă-Hârşova, precum şi tendinţa de scădere pentru urmatoarea perioadă, începând de 

la data de 21.09.2021, au fost puse în aplicare prevederile Planului de restricţi şi folosire a apelor în 

perioadele deficitare pentru BH Dunare 2021, respectiv faza de atenţionare/avertizare. 

 

A.B.A. Crişuri 
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Debitul râului Barcău în secțiunea Nușfalău este 0.508 mc/s.  

Debitul râului Crișul Alb în secțiunea Criscior este 0.370 mc/s. 

 

IV. CALITATEA MEDIULUI 

3.1. În domeniul aerului 

 

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează că din rezultatele analizelor efectuate în 

cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare s-au înregistrat depăşiri ale mediei zilnice de 50 µg/m3 

pentru PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul sub 10 microni), în data de 05.10.2021, la staţiile cu 

indicativele IS-6,TL-3,DJ-3,DJ-6,GJ-2,HD-3.  

 

3.2. 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. 

 

3.3. 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. 

 

3.4. 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 


