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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 09.10.2021, ora 08.00 – 10.10.2021, ora 08.00 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situația și prognoza hidro pe râurile interioare şi Dunăre din 10.10.2021, ora 07.00 

RÂURI 

Debitele au fost în creştere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din 

bazinele hidrografice: Timiş, Bârzava, Moravița, Caraş, Nera, Cerna, Blahnița, Drincea, Desnățui, Jiu, 

Vedea, pe unele râuri din bazinul inferior al Oltului şi doar prin propagare pe cursul mijlociu şi inferior 

al Buzăului. 

Pe celelalte râuri, debitele au fost relativ staționare. 

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, Bistra, Caraș, Nera, Cerna, Tazlău, Rm. Sărat şi Jijia, pe unii afluenți din 

bazinul superior al Argeșului, din bazinul mijlociu și inferior al Mureșului şi din bazinele inferioare 

ale Jiului şi Oltului și pe unele râuri din Dobrogea. 

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

Debitele vor fi în creştere ca urmare a precipitațiilor prognozate, celor în curs şi propagării pe râurile 

din bazinele hidrografice: Bega, Timiş, Bârzava, Moravița, Caraş, Nera, Cerna şi Jiu şi doar prin 

propagare pe afluenții Oltului inferior şi pe cursul inferior al Vedei. 

Pe celelalte râuri, debitele vor fi relativ staționare. 

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

 

DUNĂRE 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 09.10.2021 – 10.10.2021 a fost staționar, 

având  valoarea de 2300 m3/s, sub media multianuală a lunii octombrie (3850 m3/s). 

n aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere ușoară pe sectoarele Gruia – Giurgiu și Galați – 

Tulcea și relativ staționare pe sectorul Oltenița – Brăila. 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în staționar (2300 m3/s). 

În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în ușoară creștere pe sectorul Gruia – Calafat și relativ 

staționare pe sectorul Bechet – Tulcea. 

A.B.A. Prut-Bârlad 

Județul Vaslui: 

 Se mențin prevederile din „Planul de restricții și folosire a apei în perioade deficitare”, treapta 

a III-a pentru S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI – Sucursala Vaslui, din acumularea Solești (râul Vasluieț). 
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 A.B.A. Dobrogea-Litoral 

Județul Constanța: 

 Începând cu data de 21.09.2021 s-a trecut la aplicarea prevederilor  Planului  de restricții 

și folosire a apelor  in perioadele deficitare pentru B.H. Dunăre 2021-2025. In acest sens, a 

fost instituită faza de atenționare/avertizare la folosințele care se alimentează cu apa din 

Dunăre, pe sectorul Chiciu – Cernavodă – Hârșova, respectiv:  

o în scop potabil: S.C. R.A.J.A. S.A. Constanta – Sursa de apă potabilă Cernavodă; 

o transport:  C.N. A.C.N. Agigea cu alimentare apă din Dunăre; 

o industrie: S.C. Sârme  si Cabluri S.A. Hârșova;                      

o irigații: Ag. N.I.F. Filiala Îmbunătățiri Funciare Constanța; O.U.A.I. Ostrov-Babușa si 

O.U.A.I. Ostrov-Regie; 

o piscicultură: SC Aqua Rom Elite Distribution Buc.–Am. pisc. Oltina si SC Danubiu Elite 

Buc. –Am. pisc. Dunăreni. 

 

2. Situația meteorologică în intervalul 09.10.2021, ora 09.00 – 10.10.2021, ora 06.00 

ÎN ŢARĂ 

Vremea s-a menținut deosebit de rece pentru această dată în cea mai mare parte a țării, dar mai 

ales în sud-vest, unde abaterea față de mediile multianuale a fost de până la 10...12 grade. Cerul a 

fost noros în jumătatea sud-vestică a teritoriului și a plouat, în general slab cantiativ, în Banat și 

Oltenia, local în Muntenia și Dobrogea și izolat în sudul Moldovei, Crișanei și Transilvaniei. În Carpații 

Meridionali și în Munții Banatului, la altitudini de peste 1500 m, a nins slab. În restul teritoriului, 

înnorările au fost temporare. Vântul a avut intensificări locale în regiunile sudice și estice și pe 

alocuri și în centrul țării, cu viteze în general de 45...55 km/h, iar în vestul Carpaților Meridionali, 

la altitudini mari, rafalele au depășit 80...90 km/h. Temperaturile maxime s-au încadrat între 8 

grade la Bâcleș, Câmpulung, Băilești, Calafat și Bechet și 17 grade la Oradea, iar la ora 06 se 

înregistrau valori termice cuprinse între -5 grade la Miercurea Ciuc și 11 grade la Gurahonț. Noaptea, 

s-a produs brumă în depresiuni și în nord-estul teritoriului. 

OBSERVAȚII - de ieri dimineața de la ora 06 au fost în vigoare 8 atenționări cod galben pentru 

fenomene meteorologice periculoase imediate, vizând intensificările vântului, emise precum 

urmează: 4 de către SRPV Timișoara și câte 2 de către SRPV Craiova și SRPV Constanța. 

LA BUCUREŞTI 

Vremea s-a menținut deosebit de rece pentru această dată. Temperatura maximă a fost de 13 grade 

la toate stațiile meteorologice (cu 7...8 grade mai coborâtă față de norma perioadei). Cerul a fost 

mai mult noros, iar vântul a suflat moderat, temporar cu ușoare intensificări. La ora 06 se înregistrau 

7 grade la Afumați și 8 grade la Filaret și Băneasa. 

3. Prognoza meteorologică în intervalul 10.10.2021, ora 09.00 – 11.10.2021, ora 09.00 

ÎN ŢARĂ 
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Vremea va fi deosebit de rece. Cerul va fi mai mult noros în regiunile vestice și sud-vestice și va 

prezenta înnorări temporare în restul teritoriului. Va ploua în Banat, local în Oltenia și sudul Crișanei 

și doar cu totul izolat în rest. Pe arii restrânse, în special în zona montană înaltă din vestul Carpaților 

Meridionali, se vor semnala precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în 

sudul Banatului și pe crestele montane, unde la rafală se vor depăși viteze de 70...80 km/h și pe arii 

mai restrânse și la viteze mai mici în restul zonei montane și în sudul țării. Temperaturile maxime se 

vor încadra între 9 și 17 grade, iar cele minime între -1 și 11 grade, mai scăzute în zonele 

depresionare, până în jurul a -4 grade. Izolat în nordul, centrul și nord-estul țării se va produce 

brumă. 

LA BUCUREŞTI 

Vremea va fi deosebit de rece. Cerul va fi mai mult noros, iar condițiile de ploaie în a doua parte a 

intervalului vor fi reduse. Vântul va sufla moderat, cu ușoare intensificări după-amiaza și seara când 

la rafală se vor atinge viteze de până la 40...45 km/h. Temperatura maximă va fi de 13...14 grade, 

iar cea minimă de 5...7 grade. 

II. CALITATEA APELOR 

Nu s-au înregistrat evenimente deosebite. 

III. CALITATEA MEDIULUI 

În domeniul aerului 

Nu s-au înregistrat evenimente deosebite.  

În domeniul solului și vegetației 

Nu s-au înregistrat evenimente deosebite. 

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. 

În municipiul Bucureşti 

Nu s-au înregistrat evenimente deosebite. 
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