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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 28.03.2021, ora 08.00 – 29.03.2021, ora 08.00 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situația și prognoza hidro pe râurile interioare şi Dunăre din 29.03.2021, ora 07.00 

RÂURI 

Debitele au fost în creștere, ca urmare a cedării apei din stratul de zăpadă și propagării 

pe râurile din bazinele hidrografice: Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru, Târnave, 

Suceava, Moldova, Bistrița, Trotuş, Putna, Rm. Sărat, bazinele superioare ale Jiului, 

Argeşului, Ialomiței, Buzăului şi cursul superior şi mijlociu al Oltului. 

Pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Bega, Timiş, Bârzava, 

Moravița, Caraş, Nera, Cerna, Bârlad, pe cursul superior al Mureşului şi pe râurile din 

Dobrogea, debitele au fost relativ staționare.  

Pe celelalte râuri debitele au fost în scădere. 

Formaţiunile de gheaţă (gheață la maluri) prezente izolat în bazinul Moldovei, au fost în 

restrângere, diminuare și eliminare. 

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 râurile din bazinele 

hidrografice: Crasna, Bega, Bârzava, Caraș, Nera, Prahova, bazinele superioare ale 

Crișului Repede, Jiului, Argeșului, Ialomiței, Trotușului, pe râurile din Dobrogea și pe 

cursul Prutului şi mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice Bega Veche, Rm. 

Sărat și Bârlad. 

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

Debitele vor fi în creștere ca urmare a efectului combinat al precipitațiilor slabe 

prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele 

hidrografice: Târnave, Suceava, Moldova, Bistrița, Trotuş, Putna, Rm. Sărat, Buzău, 

bazinele superioare ale Jiului, Argeşului, Ialomiței, Buzăului şi cursul superior şi mijlociu 

al Oltului. 

Pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Bega, Timiş, Bârzava, 

Moravița, Caraş, Nera, Cerna, Bârlad, pe cursul superior al Mureşului şi pe râurile din 

Dobrogea, debitele vor fi relativ staționare.  

Pe celelalte râuri debitele vor fi în scădere. 

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

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 28.03.2021 – 29.03.2021 a fost 

în scădere, având valoarea de 5200 m3/s, sub media multianuală a lunii martie (6700 

m3/s). 

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

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staționar (5200 m3/s). 

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

2. Situația meteorologică în intervalul 28.03.2021, ora 08.00 – 29.03.2021, ora 06.00 

ÎN ŢARĂ 

În regiunile sudice şi sud-estice vremea a fost cu mult mai caldă decât în mod normal 

pentru această perioadă, dar în restul teritoriului s-a răcit comparativ cu ziua precedentă. 

Cerul a fost temporar noros și s-au semnalat ploi slabe, mai ales sub formă de aversă, pe 

parcursul zilei în Maramureș, local în Transilvania și Moldova, izolat în Crișana și Oltenia, 

iar spre seară și în prima parte a nopții pe arii restrânse în Muntenia și Dobrogea, unde 

au fost și descărcări electrice. La munte, local au predominat ninsorile. Vântul a suflat 

slab şi moderat, cu intensificări temporare în majoritatea regiunilor, cu viteze mai mari 

în zona înaltă a Carpaţilor Meridionali și Orientali, unde rafalele au depăşit 70...80 km/h, 

spulberând zăpada, dar şi în Moldova (unde din date meteo pe raza județului Iași a fost 

consemnată vijelie), Oltenia și Dobrogea, în general, cu 50...60 km/h. Stratul de zăpadă 

era prezent la munte, unde măsura -în platformele staţiilor meteo- până la 332 cm în 

Munţii Făgăraş. Temperaturile maxime s-au încadrat între 8 grade la Toplița și 21 de grade 

la Ploiești, Urziceni și București-Băneasa, iar la ora 06.00 se înregistrau valori termice 

cuprinse între -5 grade la Toplița, Joseni și Miercurea Ciuc și 8 grade la Drobeta-Turnu 

Severin și Calafat. Pe alocuri în nord-vestul și centrul țării s-a produs brumă. 

OBSERVAȚII -de ieri de la ora 06.00 au fost în vigoare 6 mesaje pentru fenomene 

meteorologice periculoase imediate, emise după cum urmează: câte 2 atenționări cod 

galben de SRPV Cluj-Napoca, respectiv SRPV Craiova, și câte 1 atenționare cod galben de  

SRPV Bacău, respectiv SRPV Constanța. 

 

LA BUCUREŞTI 

Vremea a fost frumoasă și a devenit deosebit de caldă pentru sfârșitul lunii martie. Cerul 

a fost variabil, cu înnorări seara și în prima parte a nopții. Vântul a suflat slab și moderat, 

cu ușoare intensificări după-amiaza. Temperatura maximă a fost de 20 de grade la Filaret 

și Afumați și 21 de grade la stația meteo Băneasa, iar la ora 06.00 se înregistrau 1 grad în 

Băneasa, 4 grade la Afumați și 5 grade la Filaret. 
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3. Prognoza meteorologică în intervalul 29.03.2021, ora 08.00 – 30.03.2021, ora 08.00 

ÎN ŢARĂ 

Vremea se va răci și în regiunile sudice și sud-estice, astfel că în cea mai mare parte a 

țării se vor înregistra valori termice ușor sub normele climatologice. În vestul, nordul și 

centrul țării, nebulozitatea va fi în general persistentă și pe mai ales ziua se vor semnala 

ploi slabe, iar în zona montană, precipitații mixte. În Oltenia, Muntenia și Dobrogea, cerul 

va fi parțial noros și îndeosebi după-amiaza și seara, pe alocuri vor fi averse slabe. Vântul 

va sulfa slab şi moderat, cu intensificări, în special ziua, în estul teritoriului, cu viteze în 

general de 45...55 km/h și la munte, mai ales la altitudini de peste 1700 m în Carpații 

Meridionali și Orientali, unde rafalele vor depăși 60...70 km/h. Temperaturile maxime se 

vor încadra între 8 și 17 grade, iar cele minime între -6 grade în depresiunile Carpaților 

Orientali şi 6 grade în Dealurile de Vest. Pe arii restrânse se va semnala ceaţă și vor mai 

fi condiții de brumă îndeosebi în depresiunile intramontane. 

 

LA BUCUREŞTI 

Cerul va fi variabil, cu înnorări mai ales spre seară, când probabilitatea pentru ploi slabe 

va fi mai ridicată Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul 

a 15 grade, iar cea minimă va fi de 3...4 grade, mai scăzută în zona periurbană. 

 

II. CALITATEA APELOR 

Nu s-au înregistrat evenimente deosebite. 

 

III. CALITATEA MEDIULUI 

1. În domeniul aerului 

Nu s-au înregistrat evenimente deosebite. 

 

2. În domeniul solului și vegetației 

Administrația Națională Apele Române informează despre producerea, la data de 

28.03.2021, la ora 11.15, unei poluări accidentale a solului (izlaz) cu 1 tonă apă sărată și 

petrol din cauza avariei unei conducte de pompare aparținând SC OMV Petrom SA Asset 

VIII, de la Parc 2 Văsiești la Depozit Albotești, în extravilanul Municipiului Moinești, 

județul Bacău. A fost afectat solul pe aproximativ 100 mp. Masuri întreprinse: oprirea 

sondei, izolarea conductei, ecologizarea zonei. Nu au fost afectate cursuri de apă. 
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Reprezentanți ai SGA Bacău, ISU Bacău și GNM-CJ Bacău s-au deplasat în zonă pentru 

verificarea aspectelor semnalate.  

 

Inspectoratul general pentru Situații de Urgență informează telefonic telefonic despre 

producerea, în seara zilei de 28.03.2021, unei poluări accidentale a solului din cauza unei 

sonde ce refulează țiței pe partea carosabilă (DJ 709J) între localitățile Pecica si Turnu, 

județul Arad. A fost anunțat operatorul economic pentru intervenție și remedierea 

situației. I.S.U. AR si S.V.S.U. intervin cu forțe și mijloace proprii pentru limitarea 

efectelor poluării și pentru evitarea unui eventual incendiu. Vom reveni cu informații 

suplimentare. 

 

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 

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 

 


