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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITAŢII MEDIULUI 

în intervalul 06.04.2021 ora 08.00 – 07.04.2021, ora 08.00 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia și prognoza hidrologică pe râurile interioare și Dunăre, din 07.04.2021, ora 08.00 

RÂURI:  

Debitele au fost, în general, în scădere exceptând cursul inferior al Mureşului şi cursul mijlociu şi 

inferior al Prutului unde au fost în creștere prin propagare şi râurile din bazinele Jijia si Bârlad unde 

au fost relativ staționare. 

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: Tur, Crasna, 

Târnave, Bega, Bârzava, Prahova, Suceava, Moldova, Putna, Buzău, bazinele superioare și mijlocii 

ale Mureșului și Oltului, cursul Siretului, cursurile superioare ale Crișului Repede, Trotuşului, 

Prutului, bazinul inferior al Someșului şi mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega 

Veche, Bârlad și Jijia. 

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

 

Debitele vor fi, în general, în scădere, exceptând cusurile inferioare ale Mureşului şi Prutului unde 

vor fi în creştere prin propagare. 

 

DUNARE: 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 06.04.2021 – 07.04.2021 a fost 

staționar, având valoarea de 5600 m3/s, sub media multianuală a lunii martie (6700 m3/s). 

În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Calafat, în creștere pe 

sectorul Bechet – Vadu Oii și relativ staționare pe sectorul Brăila – Tulcea. 

 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere (5700 m3/s). 

În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere ușoară pe sectoarele Gruia – Calafat și Tr. 

Măgurele – Brăila și relativ staționare pe sectoarele Bechet – Corabia şi Galați – Tulcea. 
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2. Situaţia meteorologică în intervalul 06.04.2021, ora 08.00 – 07.04.2021, ora 08.00 

A.N.M. a emis o INFORMARE Meteorologică / ATENŢIONARE Meteorologică, cod galben:  

INFORMARE Meteorologică - valabilă în intervalul 06.04.2021, ora 21.00 – 08.04.2021, ora 10.00, 

vizând precipitații moderate cantitativ, predominant ninsori; intensificări ale vântului, vreme 

deosebit de rece, conform căreia: Începând din noaptea de marți spre miercuri (6/7 aprilie), în sud-

vestul, centrul și nord-estul ţării, precum și în zonele montane și deluroase, vor predomina 

precipitațiile sub formă de ninsoare, pe alocuri moderate cantitativ (15...20 l/mp). Se va depune 

strat de zăpadă, local consistent îndeosebi la munte. Temporar, vântul va avea intensificări în 

majoritatea regiunilor, cu viteze în general de 45...55 km/h, iar la munte peste 70 km/h, spulberând 

zăpada. Vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă în toată țara, cu temperaturi minime 

preponderent negative. Notă: Precipitații mixte, dar slabe cantitativ, se vor semnala pe parcursul 

zilei de marți (6 aprilie) și în regiunile nord-vestice. Până sâmbătă (10 aprilie) vremea se va 

menține deosebit de rece, iar în cursul nopților și al dimineților local se va produce brumă.  

ATENŢIONARE Meteorologică, cod galben - valabilă în intervalul 06.04.2021, ora 23.00 – 

07.04.2021, ora 18.00, vizând ninsori însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, conform 

căreia: În intervalul menționat, în sudul Banatului, sudul și estul Transilvaniei, precum și în zona 

Carpaților Meridionali și Orientali, va ninge, local însemnat cantitativ, iar vântul va avea intensificări 

cu viteze de 50...60 km/h. La altitudini de peste 1500 m, vor fi rafale de peste 80...90 km/h, 

ninsoarea va fi viscolită, zăpada spulberată și vizibilitatea redusă sub 100 m. 

 

Aceaste mesaje meteorologice au fost transmise de Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă al 

Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor către: Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, 

Secretariatul General al Guvernului, Centrul de Situații al Guvernului, Ministerul Apărării 

Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor, Ministerul Sănătății, Ministerul 

Economiei, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Comisia Națională pentru Controlul 

Activităților Nucleare, Serviciul de Protecție și Pază, Serviciul de Telecomunicații Speciale, S.C. 

Hidroelectrica S.A., Agenția Naţională de Îmbunătăţiri Funciare și către următoarele Comite 

Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă:  

 - toate Prefecturile Judeţelor Ţării – INFORMARE Meteorologică. 
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 - ALBA, ARGEŞ, BACĂU, BRAŞOV, BUZĂU, BISTRIŢA-NĂSĂUD, CARAŞ-SEVERIN, COVASNA, 

DÂMBOVIŢA, GORJ, HARGHITA, HUNEDOARA, MARAMUREŞ, MUREŞ, NEAMŢ, PRAHOVA, SIBIU, 

SUCEAVA, VÂLCEA şi VRANCEA – ATENŢIONARE Meteorologică, cod Galben 

 

În ţară, Vremea s-a răcit semnificativ în vest și nord-vest, unde a devenit deosebit de rece pentru 

această perioadă, dar și în general închisă, cu precipitații predominant sub formă de ploaie, dar cu 

transformare în lapoviță și ninsoare în zonele de deal. În celelalte regiuni s-a încălzit, astfel că 

valorile termice s-au situat în jurul mediilor multianuale, iar cerul, senin la începutul intervalului, a 

fost variabil cu înnorări îndeosebi seara și noaptea când și aria precipitațiilor a fost în extindere. 

Acestea au fost mai ales sub formă de ninsoare la munte, în Transilvania și în Maramureș, local mixte 

în jumătatea de nord a Moldovei și doar ploi în Dobrogea, pe arii restrânse în Oltenia și izolat în 

Muntenia. Cantitățile de apă au fost punctiform mai însemnate pe litoral (22 l/mp la Constanța), 

unde au fost și averse însoțite de descărcări electrice. Vântul a avut local și temporar intensificări în 

mare parte a teritoriului, cu viteze, în general, între 45 și 55 km/h, iar la altitudini mari peste 70 

km/h viscolind sau spulberând trecător ninsoarea. S-a menținut stratul de zăpadă în zona montană, 

iar la ora 21 măsura -în platformele staţiilor meteo- până la 297 cm în Munții Făgăraș (Bâlea Lac). 

Temperaturile maxime s-au încadrat între 6 grade la Șiria și Sânnicolau Mare și 19 grade la Călărași și 

Oltenița, iar la ora 06.00 se înregistrau -3 grade la Câmpeni și 9 grade la Cernavodă, Constanța, 

Constanța-dig, Gorgova, Gura Portiței, Jurilovca și Sulina. Spre sfârșitul nopţii, s-a semnalat ceață în 

Dobrogea și doar cu totul izolat brumă în interiorul arcului carpatic. 

 

OBSERVAȚII: au fost emise 1 atenționărei cod galben pentru fenomene meteorologice periculoase 

imediate. 

 

La Bucureşti, Vremea s-a încălzit față de intervalul anterior, astfel încât valorile termice s-au situat 

în jurul celor caracteristice datei. Cerul, senin în prima parte a zilei, a devenit variabil, cu înnorări 

pe parcursul nopții când trecător, în unele cartiere, a plouat slab. Vântul a suflat slab și moderat. 

Temperatura maximă a fost de 18 grade la toate stațiile meteo, iar la ora 06.00 se înregistrau 6 

grade la Filaret și Băneasa și 7 grade la Afumați. 

 

3. Prognoza meteorologică în intervalul 07.04.2021, ora 08.00 – 08.04.2021, ora 08.00 
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În ţară, Vremea se va răci accentuat în majoritatea regiunilor, devenind deosebit de rece pentru 

această perioadă. Temperaturile maxime se vor încadra între 0 grade în depresiuni şi 11 grade în 

sud-vestul extrem, iar cele minime vor fi cuprinse între -6 și 4 grade, mai coborâte, spre -9 grade, în 

estul Transilvaniei. Cerul va avea înnorări, mai accentuate ziua, când se vor semnala precipitații, 

îndeosebi sub formă de ninsoare în nord-estul și centrul țării, local, mixte, în vest și mai ales ploi în 

sud-est și doar izolat în rest. La munte va ninge și va continua să se depună strat de zăpadă, mai 

consistent în Carpații Orientali. Temporar vântul va avea intensificări în mare parte din țară, în 

special în prima parte a intervalului, cu viteze mai mari în sud și sud-vest, unde vor fi rafale de 

50...70 km/h, dar și în zona montană înaltă, viscolind ninsoarea. Noaptea se va semnala brumă pe 

arii extinse și, izolat, va fi ceață. 

 

La Bucureşti, vremea se va răci accentuat, devenind deosebit de rece pentru această dată. Astfel, 

temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 9 grade, iar cea minimă va fi de -2...0 grade, mai 

scăzută în zona periferică. Cerul va avea înnorări și temporar, mai ales ziua, va ploua. Vântul va 

avea intensificări în prima parte a intervalului cu viteze, în general, de 45...55 km/h, apoi va slăbi în 

intensitate. Spre sfârșitul nopții vor fi condiții de ceață și brumă. 

 

4. Buletin nivometeorologic pentru perioada 06.04.2021, ora 20.00 - 07.04.2021, ora 20.00. 

 

Masivul Făgăraş - risc 3 - însemnat 

La peste 1800 m, la suprafață este prezent un strat de 15-20 cm de zăpadă relativ proaspătă, iar pe 

versanții nordici, estici și sudici, predomină plăcile de vânt, unele cu grosimi considerabile. În 

intervalul următor va ninge și se va depune strat nou de zăpadă, pe alocuri consistent, iar vântul 

intens va forma noi plăci de vânt pe versanții sudici și estici. În zonele adăpostite sunt depozite mai 

însemnate de zăpadă. Mai ales la supraîncărcări, plăcile recent formate dar și cele mai vechi din 

apropierea crestelor se pot fisura, iar stratul instabil din partea superioară a zăpezii constituit din 

zăpada proaspăt depusă poate aluneca peste cel vechi, ducând la declanșarea unor avalanșe de 

dimensiuni medii pe pantele mai înclinate. 

Și la altitudini mai mici de 1800 m, stratul de zăpadă nou depus va fi pe alocuri mai însemnat, iar 

aderența cu stratul preexistent, care prezintă la suprafață cruste de îngheț, va fi redusă. Pe pantele 

înclinate, mai ales la supraîncărcări, se pot declanșa avalanșe de dimensiuni mici și cu totul izolat 

medii în zonele cu depozite, în special la altitudini de peste 1500 m. 
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Masivul Bucegi - risc 3 - însemnat 

La peste 1800 m, la suprafață este prezent un strat de 15-20 cm de zăpadă relativ proaspătă, iar pe 

versanții nordici, estici și sudici, predomină plăcile de vânt. În intervalul următor va ninge și se va 

depune strat nou de zăpadă, pe alocuri consistent, iar vântul intens va forma noi plăci de vânt pe 

versanții sudici și estici. În zonele adăpostite sunt depozite mai însemnate de zăpadă. Mai ales la 

supraîncărcări, plăcile recent formate dar și cele mai vechi din apropierea crestelor se pot fisura, iar 

stratul instabil din partea superioară a zăpezii constituit din zăpada proaspăt depusă poate aluneca 

peste cel vechi, ducând la declanșarea unor avalanșe de dimensiuni medii pe pantele mai înclinate. 

Și la altitudini mai mici de 1800 m, stratul de zăpadă nou depus va fi pe alocuri mai însemnat, iar 

aderența cu stratul preexistent, care prezintă la suprafață cruste de îngheț, va fi redusă. Pe pantele 

înclinate, mai ales la supraîncărcări, se pot declanșa avalanșe de dimensiuni mici și cu totul izolat 

medii în zonele cu depozite, în special la altitudini de peste 1500 m. 

 

Masivul Rodnei - risc 3 - însemnat 

La peste 1800 m, în partea superioară se întâlnește un strat de zăpadă recentă, ce depășește pe 

alocuri 20 cm și multiple plăci de vânt, mai recente pe versanții nordici, estici și sudici. În zonele 

adăpostite sunt depozite mai însemnate de zăpadă. În intervalul următor va ninge și se va depune 

strat nou de zăpadă, pe alocuri consistent, iar vântul intens va forma noi plăci de vânt pe versanții 

sudici și estici. Mai ales la supraîncărcări, plăcile recent formate dar și cele mai vechi din apropierea 

crestelor se pot fisura, iar stratul instabil din partea superioară poate aluneca peste stratul vechi, 

ducând la declanșarea unor avalanșe de dimensiuni medii pe pantele mai înclinate.Și sub 1800 m, 

stratul de zăpadă nou depus va fi pe alocuri mai însemnat. Pe pantele înclinate, mai ales la 

supraîncărcări mari, zăpada recentă din ultimele zile, de la altitudini de peste 1500 m, poate 

aluneca peste straturile mai vechi și mai dure, ducând astfel la declanșarea de avalanșe de 

dimensiuni mici și izolat medii în zonele cu depozite mai însemnate. 

Masivul Parâng-Şureanu - risc 3 - însemnat 

La peste 1800 m, în partea superioară se întâlnește un strat de zăpadă recentă, ce depășește pe 

alocuri 20 cm. Pe versanții nordici, estici și sudici sunt prezente plăci de vânt recente, iar în zonele 

adăpostite sunt depozite mai însemnate de zăpadă. În intervalul următor va ninge și se va depune 

strat nou de zăpadă, pe alocuri consistent, iar vântul intens va forma noi plăci de vânt pe versanții 

sudici și estici. Mai ales la supraîncărcări, plăcile recent formate dar și cele mai vechi din apropierea 

crestelor se pot fisura, iar stratul instabil din partea superioară poate aluneca peste stratul vechi, 
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ducând la declanșarea unor avalanșe de dimensiuni medii pe pantele mai înclinate.Și sub 1800 m, 

stratul de zăpadă nou depus va fi pe alocuri mai însemnat. Pe pantele înclinate, mai ales la 

supraîncărcări mari, zăpada recentă din ultimele zile, de la altitudini de peste 1500 m, poate 

aluneca peste straturile mai vechi și mai dure, ducând astfel la declanșarea de avalanșe de 

dimensiuni mici și izolat medii în zonele cu depozite mai însemnate. 

Muntii Ţarcu-Godeanu - risc 3 - însemnat 

În partea superioară a stratului, atât peste cât și sub 1800 m, se întâlnește un strat de zăpadă 

proaspătă, ce depășește pe alocuri 25 cm. La peste 1800 m, pe versanții nordici, estici și sudici, sunt 

prezente plăci de vânt recente, iar în zonele adăpostite, de depozite mai însemnate. În intervalul 

următor va ninge și se va depune strat nou de zăpadă, pe alocuri consistent, iar vântul intens va 

forma noi plăci de vânt pe versanții sudici și estici. Mai ales la supraîncărcări, plăcile recent formate 

dar și cele mai vechi din apropierea crestelor se pot fisura, iar stratul instabil din partea superioară 

a zăpezii constituit din zăpada proaspăt depusă poate aluneca peste cel vechi, ducând la 

declanșarea unor avalanșe de dimensiuni medii și izolat mari, pe pantele mai înclinate. La altitudini 

mai mici de 1800 m, zăpada relativ proaspătă, este depusă peste cruste de gheață. Pe pantele 

înclinate, atât spontan, dar mai ales la supraîncărcări, se pot declanșa avalanșe de dimensiuni mici și 

cu totul izolat medii în zonele cu depozite, în special la altitudini de peste 1500 m. 

Masivul Călimani-Bistriţei-Ceahlău - risc 3 - însemnat 

La peste 1800 m, în partea superioară se întâlnește un strat de zăpadă recentă, ce depășește pe 

alocuri 20 cm și multiple plăci de vânt, mai recente pe versanții nordici, estici și sudici. În zonele 

adăpostite sunt depozite mai însemnate de zăpadă. În intervalul următor va ninge și se va depune 

strat nou de zăpadă, pe alocuri consistent, iar vântul intens va forma noi plăci de vânt pe versanții 

sudici și estici. Mai ales la supraîncărcări, plăcile recent formate dar și cele mai vechi din apropierea 

crestelor se pot fisura, iar stratul instabil din partea superioară poate aluneca peste stratul vechi, 

ducând la declanșarea unor avalanșe de dimensiuni medii pe pantele mai înclinate. 

Și sub 1800 m, stratul de zăpadă nou depus va fi pe alocuri mai însemnat. Pe pantele înclinate, mai 

ales la supraîncărcări mari, zăpada recentă din ultimele zile, de la altitudini de peste 1500 m, poate 

aluneca peste straturile mai vechi și mai dure, ducând astfel la declanșarea de avalanșe de 

dimensiuni mici și izolat medii în zonele cu depozite mai însemnate. 

 

Masivul Vladeasa-Muntele Mare - risc 2 - moderat 
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Vechiul strat s-a tasat și consolidat. La suprafață se găsesc câțiva cm de zăpadă proaspătă, iar 

ninsorile din perioada următoare vor fi mai reduse cantitativ decât în restul masivelor. Pe anumite 

văi sunt formate depozite mai însemnate. Pe văile și pantele înclinate cu acumulări mai mari, izolat 

se pot declanșa avalanșe de dimensiuni mici, riscul fiind amplificat la supraîncărcări. 

 

PROGNOZA VREMII ÎN INTERVALUL 06.04.2021, ora 20.00 - 07.04.2021, ora 20.00: 

Vremea se va răci. Cerul va fi mai mult noros. Pe arii relativ extinse va ninge și local se va depune 

strat consistent de zăpadă proaspătă. Cantitățile de apă vor depăși local 15 l/mp și izolat 25 lmp. 

Vântul va avea intensificări cu viteze de 50...60 km/h, la altitudini de peste 1500 m, vor fi rafale de 

peste 80...90 km/h, ninsoarea va fi viscolită, zăpada spulberată și vizibilitatea redusă. Se va semnala 

local ceață, asociată și cu depunere de chiciură pe creste. 

 

Temperaturi prognozate în intervalul 06.04.2021, ora 20.00 - 07.04.2021, ora 20.00: 

Peste 1800 m: temperaturi minime: -13 la -9 gr.C; temperaturi maxime: -9 la -6 gr.C 

Sub 1800 m: temperaturi minime: -9 la -5 gr.C; temperaturi maxime: -6 la -1 gr.C 

Vânt la peste 2000 m: din nord și nord-vest, cu intensificări temporare de peste 80-90 km/h. 

Izoterma de 0 grade: în scădere de la 1000-1200 de metri la 200-300 de metri 

 

II. CALITATEA APELOR 

2.1. Pe fluviul Dunărea 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

2.2. Pe râurile interioare 

 

ABA Ialomiţa informează la data de 06.04.2021 despre o poluare accidentală a apei râului 

Cricovul Dulce, fără mortalitate piscicolă, la by-pass-ul conductei de evacuare a staţiei de epurare 

a comunei I.L Caragiale, aparţinând SC APACRIS INSTAL 2012 SRL, judeţul Dâmboviţa. S-a observat 

pe suprafaţa apei râului, spumă abundentă de culoare gri-închis şi materiale din hârtie.  

S-a deplasat în teren personal din cadrul laboratorului S.G.A. Dâmboviţa care a recoltat probe ce 

urmează să fie analizate. Se va reveni cu informaţii suplimentare. 
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A.B.A. Crişuri revine cu informaţii referitoare la poluarea accidentală cu apă menajeră a apei 

pârâului Peta, pe raza Municipiului Oradea – Cartier Prima-Nufărul, județul Bihor, în data de 

30.03.2021, prezentând rezultatul analizelor probelor de apă: 

1. gură de evacuare apă pluvială Cartier Prima - Nufărul: PH = 7,8 ; NH4 = 121,8 mg/l; CCOCr = 792 

mg/l; MTS = 125 mg/l; Subst.extractibile = 54.3 mg/l 

2. P.Peța aval gură de evacuare apă pluvială, Cartier Prima -  Nufărul: PH = 7,8 ; CCOCr = 353 mg/l ; 

OD = 8.1 mg/l; MTS = 102 mg/l; Subst.extractibile = 22,4 mg/l; NH4 = 58,0  mg/l; 

3. P.Peța, amonte gură de evacuare apă pluvială, Cartier Prima – Nufarul: PH = 8.3 ; CCOCr ‹ LOQ 

mg/l ; NH4 = 0.040 mg/l;  OD = 13.6 mg/l; MTS = 10 mg/l;  

 

A.B.A. Argeş Vedea revine cu informaţii referitoare la poluarea accidentală cu substanțe 

necunoscute a apei pârâului Mierlușești-necadastrat, pe raza comunei Bascov, județul Argeș în data 

de 31.03.2021, precizând că în cele 3 secţiuni de recoltare de pe canalul Mierlușești (amonte 20 m 

deversare conductă, aval 20 m deversare conductă şi amonte debuşare în canalul de fuga Bascov), 

calitatea apei s-a încadrat în clasa a II a de calitate conform Ord 161/2006; 

Pentru proba de apă uzată prelevată de pe platforma SC Pro Diamant SRL (scurgere necontrolată în 

canalul Mierlulşeşti), la data de 02.04.2021, se constatp depăşiri la indicatorul Materii Totale în 

Suspensie faţă de limitele maxime admise prin HG 188/2002 cu completările şi modificările 

ulterioare NTPA-001. 

 

2.3. Pe Marea Neagră 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

III. CALITATEA MEDIULUI 

3.1. În domeniul aerului 

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează că din rezultatele analizelor efectuate 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) și ale 

valorii limită zilnice pentru PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul < 10 microni) (50 µg/mc). 

 

3.2. În domeniul solului şi vegetaţiei 
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Nu au fost semnalate evenimente deosebite, iar la nivelul fondului forestier de stat nu s-au 

înregistrat incendii sau doborâturi de vânt. 

 

3.3. În domeniul supravegherii radioactivităţii mediului 

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

avertizare/alarmare în intervalul de timp menţionat şi nu s-au semnalat evenimente 

deosebite.Parametrii constataţi la staţiile de pe teritoriul României s-au situat în limitele fondului 

natural. 

 

3.4. 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. 

 

IV. EVENIMENTE  

 

În data de 05.04.2021 a avut loc sedinţa extraordinară a C.J.S.U. Vaslui privind întreruperea 

continuităţii liniei de apărare a indiguirii râului Bârlad şi afluenţi, în zona Municipiului Bârlad, în 

care, la propunerea şefului Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vaslui nu s-a mai 

supus aprobării ’’Planul de măsuri pentru refacerea lucrărilor de indiguire afectate’’, pe motiv 

că nu reprezintă o situaţie de urgenţă. 
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