
 

 

  

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

 

 

RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 03.10.2021, ora 08.00 – 04.10.2021, ora 08.00 

 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situația și prognoza hidro pe râurile interioare şi Dunăre din 04.10.2021, ora 07.00 

RÂURI 

 

Debitele au fost, în general, staționare, exceptând cursurile inferioare ale Ialomiței, Buzăului, 

Bistriței şi Moldovei, 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 Barcău, Crișul Negru, Arieș, Bârzava și 

mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Bega, 

Bistra, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Tazlău, Rm. Sărat, Bârlad, pe unii afluenți din bazinul 

mijlociu și inferior al Mureșului, 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. 

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

 

DUNĂRE 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 03.10.2021 – 04.10.2021 a fost 

staţionar, având valoarea de 2500 m3/s, sub media multianuală a lunii octombrie (3850 m3/s).    

În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Vadu Oii şi relativ 

staționare pe sectorul Brăila – Tulcea. 

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

În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere pe sectorul Gruia – Calafat, staționare pe 

sectorul Bechet – Corabia şi în scădere pe sectorul Tr. Măgurele - Tulcea. 
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2. Situația meteorologică în intervalul 03.10.2021, ora 09.00 – 04.10.2021, ora 06.00 

ÎN ŢARĂ 

 

Vremea a fost predominant frumoasă, dar rece dimineața și noaptea în cea mai mare parte a 

țării. Cerul a fost senin, exceptând sud-estul țării unde a fost variabil, chiar cu înnorări pe litoral 

și în Delta, unde cu totul izolat s-a semnalat ploaie slabă sau burniță. Vântul a suflat slab şi 

moderat, cu unele intensificări (viteze în general de 40...50 km/h) în sudul Banatului, în nordul 

Moldovei şi în deltă. Temperaturile maxime ușor mai ridicate decât în ziua precedentă, au fost 

apropiate de mediile multianuale și s-au încadrat între 16 grade la Întorsura Buzăului, 

Câmpulung şi Sulina și 24 de grade la Sânnicolau Mare, Jimbolia, Vărădia de Mureș, Banloc și 

Timișoara. La ora 06.00, valorile termice erau cuprinse între -3 grade la Miercurea Ciuc și 15 

grade la Oraviţa, Moldova Nouă, Șiria și Dumbrăvița de Codru. 

Dimineața și noaptea, în centru, în special pe văi şi în depresiuni, iar spre sfârșitul intervalului și 

în estul Munteniei, izolat a fost ceață. În estul Transilvaniei s-a produs brumă. 

 

LA BUCUREŞTI 

 Vremea s-a menținut frumoasă, dar rece dimineața și noaptea. Cerul a fost mai mult senin 

şi vântul în general slab. Temperatura maximă a fost de 20 de grade la Afumați și Băneasa și 21 

de grade la Filaret, iar la ora 06.00, se înregistrau 5 grade în Băneasa, 6 grade la Afumați și 8 

grade la Filaret. 

 

 3. Prognoza meteorologică în intervalul 04.10.2021, ora 09.00 – 05.10.2021, ora 09.00 

ÎN ŢARĂ 

 Vremea va fi, în general, frumoasă, iar în regiunile vestice și nord-vestice va continua să se 

încălzească devenind caldă pentru prima decadă a lunii octombrie. În estul şi în sud-estul ţării, 

cerul va fi temporar noros, dar numai cu totul izolat, în special pe litoral, vor fi posibile ploi 

slabe sau burniţă, iar în restul teritoriului se va menține mai mult senin. Vântul va sufla slab și 
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moderat, cu unele intensificări în sudul Banatului, iar trecător în zona Carpaților Meridionali și 

în nordul Moldovei. Temperaturile maxime se vor încadra între 16 și 26 de grade, cu cele mai 

ridicate valori în Banat şi Crişana, iar cele minime între 3 și 13 grade, mai scăzute până spre -1 

grad în depresiunile Carpaților Orientali unde se va forma brumă. Dimineaţa şi noaptea, pe arii 

restrânse, va fi ceață. 

 

LA BUCUREŞTI  

 Vremea va fi, în general, frumoasă, cu valori termice apropiate de cele normale la această 

dată. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va 

situa în jurul valorii de 20 de grade, iar cea minimă va fi de 6...9 grade. Dimineaţa şi noaptea vor 

fi condiţii de ceaţă. 

 

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. CALITATEA MEDIULUI 

1. În domeniul aerului 

 

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează că, din rezultatele analizelor 

efectuate la 29.09.2021, 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 stația de monitoring transfrontalier, cu indicativul IS-6 (comuna Ungheni), jud. 

Iaşi. 
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Mediile zilnice pentru PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul <10 microni) au fost determinate 

prin metoda nefelometrică. Validarea acestor valori va fi efectuată după prelucrarea datelor 

obţinute prin metoda gravimetrică, metoda de referinţă în conformitate cu legislaţia naţională 

si europeană, cu valoarea limită zilnică de 50 µg/mc. 

 

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. În domeniul supravegherii radioactivităţii mediului 

Menţionăm că pentru factorii de mediu urmăriţi nu s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de 

avertizare/alarmare în intervalul 30.09 - 01.10.2021 şi nu s-au semnalat evenimente 

deosebite. Parametrii constataţi la staţiile 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. 

 

5. Probleme la lucrările hidrotehnice 

 

ABA Argeş informează că în cursul zilei de ieri, 03.10.2021, la ora 12.00, cu ocazia 

rondului de tură, personalul de tură al barajului Râuşor, de pe Râul Târgului, judeţul 

Argeş, a identificat un incident – galeria de la cota de 830.00 mdMN fiind inundată, apa 

ieşind de pe sub uşile de acces. 

Cu ajutorul unui buldoexcavator s-a reusit deschiderea usilor de acces in galerie, s-a parcurs 

o distanta de cativa zeci de metri (coloana de apa avand aproximativ 30 cm), dupa care nu     

s-a mai putut inainta, casa vanelor de unde se actioneaza vanele de la golirea de fund si 

vanele de la conducta de by-pass fiind inundata, apa avand o coloana de peste 3-4 m.  

Atât golirea de fund cât şi conducta de by-pass nu mai sunt funcţionale momentan, 

acestea fiind echipate cu vane în carcasă (de lucru și de revizie), poziția normală fiind vană 

de lucru închisă, vană de revizie deschisă. 
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Din primele estimări ale personalului ABA Argeș-Vedea aflat la fața locului se pare că un 

compensator de la vanele conductei de by-pass a cedat, debitul evacuat fiind de aproximativ 

1-2 mc/s. Din cauza inundării casei vanelor și imposibilității accesului în zonă, nu se pot 

efectua manevre la aceste echipamente. 

Soluția identificată de personalul ABA Argeș-Vedea este accesul în zona inundată de 2 

scafandri pentru manevrarea compensatorului și a robinetului, urmând a fi închise vanele de 

revizie. 

Pentru identificarea unor scafandri s-a luat legătura cu HIDROSERV, dar până la ora 

actuală nu avem un răspuns clar din partea acestora. 

 În funcție de evoluția fenomenului, se va reveni cu alte informări. 

 

6. Probleme de Alimentări cu apă: 

- A.B.A. Prut-Bârlad: În judetul Vaslui: se menţin prevederile „Planului de restricții și folosire 

a apei în perioade deficitare”, astfel: * treapta III - pentru S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI – 

Sucursala Vaslui din acumularea Solești.  

 

- A.B.A. Dobrogea-Litoral: În judetul Constanţa, din cauza scăderii nivelului respectiv a 

debitului fluviului Dunărea pe sectorul Chiciu-Cernavoda-Hârşova, din data de 21.09.2021, a 

început aplicarea prevederilor Planului de restrictii si folosire a apelor in perioadele 

deficitare pentru BH Dunare, 2021-2025. Astfel s-a instituit faza de atenţionare/avertizare 

pentru 5 folosinţe care alimentează apă din Dunăre, respectiv: Sursa de apă potabilă Cernavodă, 

transport CNACN Agigea, industria sârmei şi cabluri SA Hârşova, irigaţii ANIF Constanţa, 

piscicultură amenajarea Oltina, Dunăreni. Pentru unitatea SNN CNE Cernavodă, alimentare cu 

apă din CDMN Bief I, faza de restricţii va începe când nivelul apei va mai scade cu circa 1m, faţă 

de nivelul din data de 21.09.2021, de -32cm, situaţie care nu se prognozează în perioada imediat 

următoare. 

 

DIRECȚIA DE COMUNICARE, TRANSPARENȚĂ ȘI IT 


