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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 02.10.2021, ora 08.00 – 03.10.2021, ora 08.00 

 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia şi prognoza hidro pe râurile interioare şi Dunăre din 03.10.2021, ora 07.00 

RÂURI  

Debitele au fost, în general, staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: 

Suceava, Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Târnave, Arieș, Bega, Timiș, 

Bârzava, Buzău, bazinul superior și mijlociu al Oltului și bazinul superior al Ialomiței, 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, Râmnicu 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, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, 

Iza, Tur, Someș, Crișuri, Mureș, Suceava, Moldova și bazinul superior și mijlociu al Oltului, 

unde vor fi în ușoară scădere. 

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

 

DUNĂRE 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 02-03.10.2021 a fost staționar, 

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 creștere pe sectorul Gruia-Calafat și Isaccea-

Tulcea, în scădere pe sectorul Bechet-Oltenița și relativ staționare pe sectorul Călărași-

Galați. 

 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere (2600 m3/s). 
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În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere per sectorul Gruia-Bechet, în scădere 

pe sectorul Corabia-Vadu Oii și staționare pe sectorul Brăila-Tulcea. 

 

Alimentări cu apă 

A.B.A. Argeș-Vedea 

Toți consumatorii sunt alimentați normal. 

Alimentarea cu apă a municipiului București: 

-r. Argeș: Ac. Zavoiul Orbului   20.0 mc/s; 

-r. Dâmbovița: ac. Văcărești:   7.0 mc/s;  

-CA2:                                      2.0 mc/s;  

-Der. Mircea Vodă:                  1.3 mc/s. 

 

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 Vaslui din acumularea Solești. 

 

A.B.A. Crişuri 

Debitul râului Barcău în secţiunea Nuşfalău este 0.39 mc/s. 

Debitul râului Crişul Alb în secţiunea Crişcior este 0.43 mc/s. 

 

A.B.A. Dobrogea-Litoral 

Din cauza scăderii semnificative în ultimele zile a nivelului, respectiv a debitului fluviului 

Dunărea pe sectorul Chiciu-Cernavodă-Hârșova, precum și ca urmare a tendinței de scădere 

pentru următoarea perioadă, începând de la data de 21.09.2021 au fost puse în aplicare 

prevederile Planului de restricții și folosire a apelor în perioadele deficitare pentru BH 

Dunăre 2021, respectiv faza de atenționare/avertizare. 

 

2. Situaţia meteorologică în intervalul 02.10.2021, ora 08.00 –03.10.2021, ora 06.00  

În ţară, vremea a fost predominant frumoasă, valorile termice diurne au fost în continuare 

uşor mai scăzute decât cele normale în sud-sud-est şi s-au situat în jurul celor specifice 

perioadei în restul teritoriului, însă dimineţile au fost foarte reci pentru începutul lunii 

octombrie, cu precădere în centru, în est şi în sud. Cerul a fost mai mult senin, exceptând 
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extremitatea nord-vestică şi cea de sud-est, unde a fost variabil, chiar parţial noros în sudul 

Dobrogei, unde izolat a plouat slab. Vântul a suflat slab şi moderat, cu uşoare intensificări 

(viteze de până la 45...50 km/h) în sudul Banatului, inclusiv la munte şi în deltă. 

Temperaturile maxime s-au încadrat între 15 grade la Întorsura Buzăului, Câmpulung şi 

Mahmudia și 22 de grade la Lugoj, iar la ora 06 se înregistrau valori termice între -4 grade 

la Miercurea Ciuc și 15 grade la Sulina. În primele ore, dar şi la sfârşitul intervalului, în 

centru, nord şi nord-vest, în special pe văi şi în depresiuni, pe areale restrânse a fost ceață, 

iar spre dimineaţă izolat în Transilvania şi Moldova s-a produs brumă. 

 

Observaţie: în intervalul de diagnoză au fost în vigoare 3 atenționări cod galben pentru 

fenomene meteorologice periculoase imediate, 2 emise de SRPV Sibiu și 1 de SRPV Cluj-

Napoca. 

 

La Bucureşti, vremea s-a menținut frumoasă şi răcoroasă pe timpul zilei, iar dimineţile au 

fost deosebit de reci pentru începutul lunii octombrie. Cerul a fost mai mult senin şi vântul 

în general slab. Temperatura maximă a fost de 18 grade la Afumați, 19 grade la staţia 

meteo Băneasa și 20 de grade la Filaret, iar la ora 06.00 se înregistrau 3 grade în Băneasa, 

4 grade la Afumați și 5 grade la Filaret. 

 

3. Prognoza meteorologică în intervalul 03.10.2021, ora 08.00–04.10.2021, ora 8.00 

În ţară, vremea va fi predominant frumoasă și se va încălzi ușor față de intervalul anterior. 

Cerul va fi variabil, mai mult senin dimineața și noaptea, cu înnorări în cursul zilei în 

Dobrogea, unde izolat vor fi posibile burnițe. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele 

intensificări în sudul Banatului, pe crestele Carpaților Meridionali, iar pe parcursul zilei și 

în zona litoralului, precum și în nordul Moldovei. Temperaturile maxime se vor încadra între 

16 și 24 de grade, cu cele mai ridicate valori în vestul țării, iar cele minime între 2 și 12 

grade, mai coborâte, spre -4 grade, în depresiuni unde se va produce brumă. Pe suprafețe 

mici, mai ales pe văi și în depresiuni, se va forma ceață. 

 

La Bucureşti, vremea va fi frumoasă și se va încălzi ușor față de intervalul anterior. Cerul 

va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi 

de 20...21 de grade, iar cea minimă de 4...7 grade. Spre sfârșitul intervalului vor fi condiții 

de ceață. 
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II. CALITATEA APELOR 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

III. CALITATEA MEDIULUI 

1. În domeniul aerului 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

2. În domeniul solului şi vegetaţiei  

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

3.  În domeniul supravegherii radioactivităţii mediului   

Menționăm că pentru factorii de mediu urmăriți nu s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de 

avertizare/alarmare și nu s-au semnalat evenimente deosebite. Parametrii constataţi la 

staţiile de pe teritoriul României s-au situat în limitele normale de variație ale 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 


