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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITAŢII MEDIULUI 

în intervalul 27.09.2021 ora 08.00 – 28.09.2021, ora 08.00 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia și prognoza hidrologică pe râurile interioare și Dunăre, din 28.09.2021, ora 08.00 

RÂURI:  

Debitele au fost în creștere, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile 

din bazinele superioare ale Someșului Mic, Crasnei, Barcăului, Crișurilor, Arieșului, Begăi și pe unii 

afluenți ai Mureșului inferior și relativ staționare pe celelalte râuri. 

Creșteri izolate de niveluri și debite ca urmare a precipitațiilor slabe căzute în interval s-au mai 

înregistrat și pe unele râuri mici din zonele de munte din jumatatea de vest a țării. 

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 cursul râului Sabar, pe cursurile superioare ale  

Vișeului, Someșului Mare, Bârzavei 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 creștere, ca urmare a precipitațiilor prevăzute și propagării pe râurile din 

bazinele hidrografice: Someșul Mic, Crasna, Barcău, Crișuri, Arieș, Caraș, Nera, bazinele superioare 

ale Vișeului, Izei, Someșului, Mureșului, Cernei, Jiului, bazinele superioare și mijlocii ale Begăi, 

Timișului, Bârzavei și pe unii afluenți ai Mureșului inferior, în scădere pe cursurile inferioare ale 

râurilor Bega, Timiș și Bârzava și relativ staționare pe celelalte râuri. 

Creșteri de niveluri și debite ca urmare a precipitațiilor prevăzute sub formă de aversă mai sunt 

posibile și pe unele râuri din zonele de munte din centrul și estul țării. 

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

 

 

DUNĂRE: 



 Nesecret 
 

 

 

Bd. Libertăţii, nr.12, Sector 5, Bucureşti 
Tel: +4 021 316 0219 
Fax: +4 021 319 4609 
e-mail: dispmonit@mmediu.ro   
website: www.mmediu.ro 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 27.09.2021 – 28.09.2021 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 scădere pe sectoarele Gruia – Calafat și Hârșova – Tulcea 

și în creștere pe sectorul Bechet – Cernavodă. 

 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere ușoară (2600 m3/s). 

În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectoarele Gruia – Bechet și Brăila – Tulcea și 

în creștere pe sectorul Corabia – Vadu Oii. 

 

 

2. Situaţia meteorologică în intervalul 27.09.2021, ora 08.00 – 28.09.2021, ora 08.00 

 

În ţară, vremea s-a menținut caldă în cea mai mare parte a teritoriului. În cursul zilei, cerul a fost 

variabil, cu înnorări temporare în regiunile estice, vestice, sud-vestice și parțial în cele centrale, dar 

din orele serii nebulozitatea s-a extins și a cuprins majoritatea zonelor țării. S-au semnalat ploi 

slabe, mai ales sub formă de aversă, însoțite pe alocuri și de descărcări electrice în mare parte a 

Crișanei, local în Banat, pe arii restrânse în Transilvania și Muntenia și izolat în Oltenia. Vântul a 

suflat slab și moderat. Temperaturile maxime s-au situat între 18 grade la Sulina și 30 de grade la 

Moldova Nouă, iar la ora 06.00 valorile termice erau cuprinse între 7 grade la Darabani, Stânca 

Ștefănești și Iași și 19 grade la Oravița și Drobeta Turnu Severin. S-a semnalat ceață, la începutul 

intervalului local pe văile și în depresiunile din Transilvania. 

 

Observație: au fost în emise 4 atenționări cod galben pentru fenomene meteorologice periculoase 

imediate. 

 

La Bucureşti, pe parcursul zilei, în condițiile unui cer mai mult senin, vremea s-a menținut frumoasă 

și caldă. Noaptea, înnorările s-au accentuat treptat și trecător în unele cartiere a plouat slab. Vântul 

a suflat slab și moderat. Temperatura maximă a fost de 28 de grade la Filaret și 27 de grade la 

Afumați și Băneasa, iar la ora 06.00 se înregistrau 15 grade la Filaret și 16 grade la Afumaţi și 

Băneasa. 
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3. Prognoza meteorologică în intervalul 28.09.2021, ora 08.00 –29.09.2021, ora 08.00 

În ţară, vremea va fi predominant închisă și se va răci față de intervalul precedent, mai accentuat în 

regiunile sudice, estice și centrale. Va ploua în vestul, centrul și local țării, precum și în zona 

montană și pe arii mult mai restrânse în rest. Ploile vor avea și caracter de aversă, izolat vor fi 

posibile descărcări electrice, iar punctiform cu precădere la munte și în Transilvania, cantitățile de 

apă vor depăși 10...15 l/mp. Vântul va sufla slab şi moderat, cu ușoare intensificări în zonele de 

munte, dar și în sudul și sud-vestul teritoriului. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 

13 și 22 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 5 și 15 grade. 

 

La Bucureşti, vremea va fi predominant închisă și se va răci semnificativ față de intervalul 

precedent. Trecător, vor fi posibile ploi slabe, îndeosebi pe parcursul zilei, iar vântul va sufla în 

general moderat. Temperatura maximă va fi de 16...17 grade, iar cea minimă de 10...12 grade. 

 

 

II. CALITATEA APELOR 

2.1. Pe fluviul Dunărea 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

2.2. Pe râurile interioare 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

2.3. Pe Marea Neagră 

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 din 

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. Prut-Bârlad 

Județul Vaslui 

Se mențin prevederile „Planului de restricții și folosire a apei în perioade deficitare”, astfel: 

- treapta III - pentru S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI – Sucursala Negrești din acumularea Căzănești; 
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- treapta III - pentru S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI – Sucursala Vaslui din acumularea Solești. 

 

 

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), la data de 25.09.2021, la staţiile cu 

indicativele GR-2,CL-1 şi în data de 26.09.2021, la staţiile cu indicativele IS-6,TR-1,DJ-3.  

 

APM Alba informează telefonic de izbucnirea, la data de 27.09.2021, unui incendiu cu degajări mari 

de fum, la hala depozitare anvelope la SC CupruMin SA Roşia Poieni Dealul Tofu, judeţul Alba. Nu a 

fost identificată cauza. Se va reveni cu informaţii.  

 

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 

 


