
 

 

 

 

 

Bd. Libertăţii, nr.12, Sector 5, Bucureşti 
Tel.: +4 021 408.95.27/+4 021 408.95.36 
Fax:  +4 021 316.02.82/+4 021 408.96.39 
e-mail: dispmonit@mmediu.ro  
website: www.mmediu.ro 

 

 

RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 01.03.2021, ora 08.00 – 02.03.2021, ora 08.00 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situația și prognoza hidro pe râurile interioare şi Dunăre din 02.03.2021, ora 07.00 

RÂURI 

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

Vișeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Suceava, Moldova, Bistrița, Buzău şi cursul 

Prutului unde au fost în scădere. 

Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheață) prezente în bazinele 

superioare ale Moldovei, Bistriței și Jijiei s-au menținut fără modificări importante. 

Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din normalele lunare, exceptând 

Siretul şi afluenții lui de dreapta, râurile din bazinele Vişeu, Vedea şi Ialomița şi râurile 

din bazinele superioare ale Jiului şi Argeşului, unde au valori in jurul si peste media 

multianuală precum și râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Rm. Sărat şi Bârlad, 

unde au valori sub 30% din acestea. 

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, Crasna, Barcău, Crișuri unde vor fi în scădere. 

Datorită precipitațiilor lichide, izolate şi slabe cantitativ, prognozate în interval și cedării 

apei din stratul de zăpadă, sunt posibile ușoare creșteri uşoare de debite și niveluri pe 

unele râuri mici din zona montană din Transilvania şi Moldova. 

Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheaţă) existente, se vor menține 

fără modificări importante. 

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

 

DUNĂRE 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 01.03.2021 – 02.03.2021 a fost 

în scădere, având valoarea de 6900 m3/s, peste media multianuală a lunii februarie (5300 

m3/s). 

Pe tot sectorul aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere. 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (6700 m3/s). 
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Pe tot sectorul, aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere. 

 

Se situează în faza I de apărare următoarele sectoare de dig: 

- Macin-Iglița-Carcaliu, Peceneaga-Turcoaia, Ostrov-Peceneaga, Gârliciu-Dăeni, Smârdan-

23 August-I, 23 August-Grindu, Ciulineț-Isaccea, Canton km 30-Ciulineț, Crișan, Gorgova, 

Letea, Pardina, T. Vladimirescu (din administrarea S.G.A. Tulcea); Chilia Veche (din 

administrarea consiliilor locale); dig Șosea Măcin-Smârdan (fără deținător) - jud. Tulcea;  

- Ciobanu-Gârliciu, Gârliciu  (din administrarea S.G.A. Constanța) – jud. Constanța;  

Se situează în faza II de apărare următoarele sectoare de dig: 

- R4, R3 (din administrarea S.G.A. Tulcea); Nufăru-Victoria (din administrarea consiliilor 

locale);  

 

2. Situația meteorologică în intervalul 01.03.2021, ora 08.00 – 02.03.2021, ora 06.00 

ÎN ŢARĂ 

În jumătatea de est a țării, vremea a fost în general închisă, iar valorile termice s-au 

situat în jurul mediilor climatologice specifice datei. În restul teritoriului a fost mai cald 

decât în mod normal, iar cerul a avut înnorări temporare ziua, apoi s-a degajat treptat. 

Mai ales în prima parte a intervalului s-au semnalat precipitații sub formă de ploaie în 

Dobrogea, pe arii relativ extinse în Muntenia, precum și în sudul și centrul Olteniei, 

predominant ploi local în Moldova, mixte pe arii restrânse în Transilvania și ninsori în zona 

montană. Vântul a suflat slab și moderat, cu unele intensificări la munte, la altitudini 

mari, unde trecător zăpada a fost spulberată, și pe suprafețe mici în regiunile estice și 

sud-estice. Temperaturile maxime au fost cuprinse între 2 grade la Întorsura Buzăului și 

15 grade la Drobeta-Turnu Severin. La ora 06.00 se înregistrau valori termice cuprinse 

între -7 grade la Toplița și Miercurea Ciuc și 4 grade la București-Afumați, București-

Filaret și Constanța-dig. 

 

LA BUCUREŞTI 

Vremea a fost închisă și temporar a plouat. Vântul a suflat slab și moderat. Temperatura 

maximă, în scădere accentuată față de ziua precedentă, a fost de 6 grade la Filaret și 

Băneasa și de 7 grade la Afumați. La ora 06 se înregistrau 3 grade în Băneasa și 4 grade la 

Afumați și Filaret. 

 

3. Prognoza meteorologică în intervalul 02.03.2021, ora 08.00 – 03.03.2021, ora 08.00 

ÎN ŢARĂ 
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Valorile termice vor fi în creştere față de intervalul anterior în cea mai mare parte a țării, 

dar cu precădere în nord-est, la deal şi la munte. Cerul va fi variabil, cu înnorări și izolat 

ploi slabe, în prima parte a zilei în regiunile sudice și sud-estice, iar noaptea în cele estice 

și parțial în sud-est și centru. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări mai ales 

seara și noaptea în Carpații Meridionali și de Curbură, cu precădere la altitudini mari, 

unde se vor depăși viteze de 80...90 km/h și zăpada va fi spulberată, dar pe alocuri și în 

Moldova, unde rafalele vor fi în general, de 40...50 km/h. Temperaturile maxime se vor 

încadra între 5 și 15 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -6 şi 4 grade. Pe arii 

restrânse, dimineața și noaptea, va fi ceață. 

 

LA BUCUREŞTI 

Valorile termice diurne vor crește ușor. Cerul va fi variabil, mai mult noros în prima parte 

a zilei, dar condițiile de ploaie vor fi reduse. Vântul va sufla slab în primele și ultimele 

ore ale intervalului şi moderat în rest. Temperatura maximă va fi de 9...10 grade, iar cea 

minimă de 1...2 grade, mai scăzută in zona preorășenească spre -1 grad. 

 

II. CALITATEA APELOR 

Nu s-au înregistrat evenimente deosebite. 

 

III. CALITATEA MEDIULUI 

1. În domeniul aerului 

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează că, din rezultatele analizelor 

efectuate în intervalul 26-28.02.2021 în cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare, nu s-

au constatat depăşiri ale pragurilor de alertă pentru NO2 (dioxid de azot), SO2 (dioxid de 

sulf) și ale pragurilor de alertă și informare pentru O3 (ozon). A fost înregistrată depășirea 

valorii limita zilnice (50 µg/m3) pentru indicatorul particule in suspensie cu diametrul sub 

10 microni (PM10), pentru intervalul 26-27.02.2021, la stațiile: B-6,B-7,B-2,B-8,B-4,B-1,B-

3, AB-2,BV-4,SB-3,AB-1,SB-1,IS-6,IS-1,VS-1,IS-3,SV-2,BH-1,CJ-1,SM-1,BH-2,TL-1,BZ-1,TR-

1,TR-5,CL-3,AG-1,DJ-1,DJ-6,MH-1,DJ-3,TM-2,CS-3,CS-5,TM-6,AR-2,HD-2,AR-3.  

 

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență informează telefonic despre 

producerea, în seara zilei de 01.03.2021, unui incendiu la un depozit de reziduuri 

petroliere (uleiuri uzate) pe raza satului Inotești, comuna Colceag, județul Prahova. 

Incendiul, care se manifestă cu degajare mare de fum în atmosferă, a cuprins o suprafață 

de aproximativ 700 mp. ISU Prahova a intervenit cu 7 autospeciale de stingere cu apă și 
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spumă, 1 echipaj de descarcerare și 2 echipaje SMURD. Vom reveni cu informații 

suplimentare.  

 

2. În domeniul solului și vegetației 

Garda Forestieră Sibiu informează despre producerea, la 26.02.2021, ora 13.00, unui 

incendiu care a afectat 2,6 ha litieră, într-un fond forestier aparținând Primăriei Laslea, 

pe raza OS Dumbrăveni, sal Laslea, județul Sibiu. Incendiul a fost stins, in aceeași zi la 

ora 16.00, in urma intervenției a 2 pădurari și 5 pompieri. Cauzele declanșatoare – foc 

deschis, lăsat nesupravegheat. 

 

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. 

 

 

 

DRECȚIA DE COMUNICARE, TRANSPARENȚĂ ȘI IT 


