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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 
în intervalul 07.04.2021, ora 08.00 – 08.04.2021, ora 08.00 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situația și prognoza hidro pe râurile interioare şi Dunăre din 08.04.2021, ora 07.00 

RÂURI 

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinul Someșului, Siretului 

bazinele superioare și mijlocii ale Mureșului, Oltului, cursul inferior al Timișului și pe 

cursul superior al Prutului, unde au fost în scădere.  

Pe cursul inferior al Mureșului și cursul mijlociu și inferior al Prutului debitele au fost în 

creștere ca urmare a propagării. 

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

cuprinși între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele 

hidrografice: Târnava Mică, Prahova, Buzău, Putna, Trotuș, Moldova, Prut, bazinul 

superior și mijlociu al Oltului, cursul superior și mijlociu al Siretului şi mai mici (sub 30%) 

pe râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Cerna, Bârlad și Jijia. 

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

Debitele vor fi în general staționare, exceptând râurile din bazinul Someșului, Siretului 

bazinele superioare și mijlocii ale Mureșului, Oltului și pe cursul superior al Prutului, unde 

vor fi în scădere. Pe cursurile inferioare ale Mureșului și Prutului debitele vor fi în creștere 

ca urmare a propagării. 

Creșteri de niveluri și debite, ca urmare a precipitațiilor prognozate și cedării apei din 

stratul de zăpadă, se vor înregistra pe unele râuri mici din zonele de deal şi munte în 

special pe cele din vestul țării. 

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

 

DUNĂRE 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 07.04.2021 – 08.04.2021 a fost 

în creştere, având valoarea de 5700 m3/s, sub media multianuală a lunii martie (6700 

m3/s). 

În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectoarele Gruia – Calafat și Tr. 

Măgurele – Brăila, în scădere pe sectorul Bechet – Corabia și relativ staționare pe sectorul 

Galați – Tulcea. 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere (5800 m3/s). 

În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere pe sectoarele Gruia – Corabia și 

Olteniţa – Tulcea și în scădere pe sectorul Tr. Măgurele – Giurgiu. 

 

2. Situația meteorologică în intervalul 07.04.2021, ora 08.00 – 08.04.2021, ora 06.00 

ÎN ŢARĂ 

Vremea s-a răcit semnificativ în centrul, sudul şi estul ţării, astfel că la nivelul întregii 

ţări valorile termice au fost în general cu 7...12 grade mai scăzute decât cele climatologic 

specifice datei. Nebulozitatea a fost mai persistentă în regiunile sud-estice, iar în rest 

cerul a fost variabil cu înnorări temporare; s-au semnalat precipitaţii în Moldova (ninsori 

şi lapoviţă, iar în sud şi ploi), pe arii relativ extinse în Transilvania (predominant ninsori 
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şi lapoviţă) şi în Muntenia (mixte la deal şi ploi în rest), local în Crişana au fost averse de 

lapoviţă, ninsoare şi măzariche şi izolat descărcări electrice, pe alocuri în Dobrogea a 

plouat și în Maramureș a nins, iar în nordul Olteniei pe spaţii mici au fost ninsori şi 

lapoviţă. În zona montană a nins, local moderat cantitativ în prima parte a zilei. Vântul 

a avut temporar intensificări cu viteze de până la 55...60 km/h în sudul Olteniei, în nordul 

Dobrogei şi în estul Transilvaniei, iar la munte, la altitudini mari, peste 70...80 km/h, 

spulberând zăpada; în restul teritoriului vântul a suflat slab şi moderat, trecător cu rafale 

de 40...50 km/h. Stratul de zăpadă era prezent în zona montană, unde măsura până la 

305 cm în Munții Făgăraș şi local în sudul şi estul Transilvaniei şi în dealurile din nordul 

Moldovei, până la 6 cm, (conform măsurătorilor din platformele staţiilor meteo). 

Temperaturile maxime s-au încadrat între 1 grad la Joseni, Întorsura Buzăului şi 

Câmpulung şi 11 grade la Sânnicolau Mare, Jimbolia, Timşioara, Slatina, Alexandria, 

Mangalia, dar şi în deltă, la Jurilovca, Sfântu Gheorghe şi Gura Portiţei. La ora 06 valorile 

termice erau cuprinse între -10 grade la Miercurea Ciuc şi 5 grade la Sulina, Gura Portiței, 

Constanţa, Constanţa-dig și Mangalia. În orele dimineţii în Dobrogea izolat a fost ceaţă, 

iar noaptea în Banat, Crișana, Transilvania, Oltenia, Muntenia și Moldova local s-a produs 

brumă. 

Observaţie: de ieri de la ora 06 au fost în vigoare 4 atenționări cod galben pentru 

fenomene meteorologice periculoase imediate, câte 2 emise de către SRPV Craiova, 

respectiv SRPV Constanța. 

 

LA BUCUREŞTI 

Vremea s-a răcit accentuat, astfel că valorile termice au devenit mult mai coborâte decât 

cele normale la începutul lunii aprilie. Temperatura maximă (cu 10 grade sub media 

climatologică) a fost de 7 grade la Afumaţi, 8 grade la staţia Băneasa şi 9 grade la Filaret. 

Cerul a avut înnorări şi, cu precădere la începutul zilei, au fost averse slabe de ploaie. 

Vântul a suflat slab și moderat. La ora 06 se înregistrau 1 grad în Băneasa, 2 grade la 

Afumaţi şi 3 grade la Filaret. 

 

3. Prognoza meteorologică în intervalul 08.04.2021, ora 08.00 – 09.04.2021, ora 08.00 

ÎN ŢARĂ 

Vremea se va menține deosebit de rece pentru această perioadă, mai ales dimineața și 

noaptea. Temperaturile maxime se vor încadra între 3 şi 13 grade, cu cele mai ridicate 

valori în Lunca Dunării, iar cele minime vor fi cuprinse între -7 și 4 grade. Cerul va avea 

înnorări, în special pe parcursul zilei, când se vor semnala precipitații ce vor avea și 

caracter de aversă - predominant sub formă de ninsoare în zonele de deal și de munte și 

mai ales ploi, local în vest și pe arii restrânse în rest. Izolat vor fi descărcări electrice. 

Vântul va avea intensificări în prima jumătate a intervalului în sud-vest și centru, cu 

viteze în general de 45...55 km/h, iar în zona montană peste 60...70 km/h, spulberând 

zăpada. La sfârșitul nopții, se vor produce brumă și pe alocuri îngheț la sol. 

 

LA BUCUREŞTI 

Vremea se va menține deosebit de rece pentru această perioadă, îndeosebi dimineața și 

noaptea. Cerul va fi variabil, cu înnorări după-amiaza când vor fi ploi slabe de scurtă 

durată, posibil însoțite de descărcări electrice. Vântul va sulfa în general moderat pe 

parcursul zilei, apoi va slăbi în intensitate. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii 
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11 grade, iar cea minimă va fi de 1...2 grade, ușor mai scăzută, spre -2 grade, în zona 

periurbană unde se va produce brumă. 

 

II. CALITATEA APELOR 

Nu s-au înregistrat evenimente deosebite. 

 

III. CALITATEA MEDIULUI 

1. În domeniul aerului 

Agenția pentru Protecția Mediului Prahova informează despre producerea, în 
07.04.2021, la ora 09.11, unui incendiu care a cuprins deșeuri periculoase, pe aprox. 250 
mp, în curtea incineratorului firmei S.C. EcoBurn S.R.L.-Parcul Industrial Brazi, comuna 
Brazi, sat Negoiești - jud. Prahova. Incendiul s-a manifestat cu degajare mare de fum în 
atmosferă. ISU PH a acționat cu 2 autospeciale cu apă și spumă și 1 echipaj de 
descarcerare iar incendiul a fost lichidat la ora 10.30. APM Prahova s-a deplasat la fața 
locului cu analizatorul portabil Gasmet și a prelevat probe de aer. S-au înregistrat creșteri 
ale valorilor indicatorilor CO2(1,5 mg/mc) și NH3(0,06 mg/mc). De la fața locului au fost 
prelevate 3 probe de reziduuri carbonizate și apă de către reprezentanții IPJ Prahova-
Serviciul Criminalistic. Se face precizarea că operatorul economic nu beneficiază de 
utilități (gaze, electricitate) iar instalația de incinerare nu este în funcțiune. Nu s-au 
înregistrat victime. 
 
2. În domeniul solului și vegetației 

Nu s-au înregistrat evenimente deosebite. 

 

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. 


