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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 02.04.2021, ora 08.00 – 03.04.2021, ora 08.00 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situația și prognoza hidro pe râurile interioare şi Dunăre din 03.04.2021, ora 07.00 

RÂURI 

Debitele au fost, în general, în creștere, ca urmare a precipitațiilor prognozate, cedării 

apei din stratul de zăpadă și propagării, cu excepția râurilor din bazinele: Bârzava, 

Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Vedea, Jijia, Bârlad, bazinele mijlocii și inferioare ale 

râurilor Jiu, Olt, Argeș, Ialomița și Prut și pe râurile din Dobrogea, unde debitele au fost 

relativ staționare. 

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: Vișeu, Iza, Tur, Crasna, Barcău, Bega, Bârzava, Caraș, Prahova, Suceava, 

Moldova, Trotuș, bazinul superior al Jiului, bazinul superior și mijlociu al Oltului, cursurile 

superioare ale Siretului, Putnei, Buzăului și Prutului și pe râurile din Dobrogea şi mai mici 

(sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Cerna, Bârlad, Jijia şi pe unii 

afluenți din bazinul mijlociu al Oltului. 

Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 31 din 02.04.2021. 

În interval a fost emisă o ATENȚIONARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate. 

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

exceptând râul Crasna la stația Domănești – jud SM (400+27). 

Debitele vor fi în creștere, ca urmare a precipitațiilor în curs, a celor prognozate, a 

cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din centrul, estul și sudul țării 

și relativ staționare în rest. 

Creșteri mai importante de niveluri și debite ca urmare a precipitațiilor mai însemnate 

cantitativ, sub formă de aversă, prognozate și cedării apei din stratul de zăpadă, se vor 

înregistra pe unele râuri mici din zonele de deal şi munte, și pe râurile mici din sudul și 

sud-estul țării. 

Se menține în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 31 din 02.04.2021 până pe data 

de 03.04.2021 la ora 18:00 urmând a fi revizuită în funcție de evoluția hidro-

meteorologică. 
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DUNĂRE 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 02.04.2021 – 03.04.2021 a fost 

în creştere, având valoarea de 5400 m3/s, sub media multianuală a lunii martie (6700 

m3/s). 

În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia – Călărași și în 

scădere pe sectorul Cernavodă – Tulcea. 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere (5500 m3/s). 

În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în creștere pe sectorul Gruia – Vadu Oii și în 

scădere pe sectorul Brăila – Tulcea. 

 

2. Situația meteorologică în intervalul 02.04.2021, ora 08.00 – 03.04.2021, ora 06.00 

ÎN ŢARĂ 

În regiunile sudice vremea a devenit deosebit de caldă pentru începutul lunii aprilie, în 

timp ce în restul ţării valorile termice, în scădere faţă de ziua precedentă, local chiar 

accentuată, s-au situat în general în jurul celor normale; temperaturile maxime s-au 

încadrat între 11 grade la Joseni, Suceava, Cotnari, Roman, Sulina şi Gura Portiţei și 23 

de grade la Drăgăşani, Slatina, Calafat, Bechet, Titu, Turnu Măgurele, Videle şi Zimnicea. 

În nordul şi nord-estul teritoriului, cerul a fost mai mult noros şi a ploua slab pe arii 

extinse. În celelalte regiuni, înnorările au fost temporare, în special dezvoltări noroase 

convective ce au determinat averse de ploaie, însoţite şi de descărcări electrice în 

Transilvania, Dobrogea, local în Banat şi Muntenia şi pe spaţii mici în Crişana şi Oltenia. 

La munte au fost precipitaţii mixte (averse de ploaie, lapoviţă, ninsoare sau măzăriche). 

Izolat au fost şi căderi de grindină, fiind confirmate (din surse externe) cele de pe raza 

judeţului Buzău, iar cantităţile de apă au depăşit pe suprafețe mici 10...15 l/mp, din 

datele colectate până la transmiterea acestui raport, totalizându-se până la 26 l/mp în 

județul Mureș la postul pluviometric Cinta. Vântul a suflat slab şi moderat, cu intensificări 

în zona montană înaltă unde rafalele au atins 80...90 km/h, dar local şi temporar şi în 

restul teritoriului, asociate şi manifestărilor de instabilitate atmosferică, cu viteze mai 

mari, izolat de 55...65 km/h, în centru, est şi sud-est. Stratul de zăpadă era prezent în 

cea mai mare parte a zonei montane şi măsura -în platformele staţiilor meteo, aseară la 

ora 21- până la 306 cm în Munții Făgăraș, la peste 2000 m altitudine. La ora 06.00 se 

înregistrau valori termice între -1 grad la Rădăuţi şi 12 grade la Calafat. 

Observaţie: de ieri dimineață de la ora 06.00 a fost în vigoare 1 atenționare cod galben 

pentru fenomene meteorologice periculoase imediate, emisă de CNPM Bucureşti, pentru 

Muntenia. 
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LA BUCUREŞTI 

Vremea a devenit deosebit de caldă pentru începutul lunii aprilie. Cerul a fost variabil la 

începutul zilei, apoi a prezentat înnorări temporare, mai accentuate în orele serii şi în 

prima parte a nopţii când în unele cartiere au fost averse slabe de ploaie. Vântul a suflat 

slab și moderat, trecător cu intensificări ce au atins viteze în general de 40...45 km/h. 

Temperatura maximă a fost de 22 de grade la toate stațiile meteorologice, iar la ora 

06.00 se înregistrau 6 grade Afumați și 7 grade la Filaret și în Băneasa. 

 

3. Prognoza meteorologică în intervalul 03.04.2021, ora 08.00 – 04.04.2021, ora 08.00 

ÎN ŢARĂ 

Vremea va continua să se răcească, mai accentuat în regiunile sudice și sud-estice, 

devenind mai rece decât în mod normal la această dată. Astfel, temperaturile maxime se 

vor situa între 5 și 15 grade, cele mai scăzute valori urmând a se înregistra în estul 

Transilvaniei, iar cele minime vor fi cuprinse între -4 și 7 grade. Cerul va avea înnorări în 

general persistente, iar pe arii extinse în regiunile sudice, estice și centrale și pe spații 

mici în restul zonelor, vor fi perioade în care va ploua. Ploile vor avea mai ales caracter 

de aversă şi pe arii restrânse, mai ales în sud, sud-est și la munte, cantitățile de apă vor 

depăși 10...15 l/mp. În zona montană, îndeosebi la peste 1500 m altitudine va ninge și se 

va depune strat nou de zăpadă, iar la altitudini mai joase precipitațiile vor fi mixte. 

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ziua în sud-vestul țării, iar temporar și în 

zona montană, mai ales pe crestele Carpaților Meridionali, unde va sufla cu peste 70...80 

km/h, condiții în care ninsoarea va fi viscolită, zăpada spulberată şi vizibilitatea va 

scădea sub 100 m. 

 

LA BUCUREŞTI 

Vremea va fi închisă și se va răci accentuat, iar din a doua parte a zilei vor fi perioade în 

care va ploua. Vântul va sulfa moderat. Temperatura maximă va fi de 11...12 grade, iar 

cea minimă de 5...6 grade. 

 

II. CALITATEA APELOR 

Administrația Națională Apele Române informează despre producerea, la data de 

02.04.2021, la ora 12.00, unei poluări accidentale cu substanțe necunoscute a apei 

pârâului Mierlușești-necadastrat, pe raza comunei Bascov, județul Argeș (apa tulbure-

aurie). Cauza: scurgere necontrolată de la SC pro Diamant SRL. Reprezentanții A.B.A. 
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Argeș-Vedea au prelevat probe de apă pentru efectuarea analizelor de laborator, din 

secțiunile: 

1) Canal Mierlușești -aval 20 m de deversare conducta (scurgere) 

2) Canal Mierlușești -am. 20 m de deversare conducta (scurgere) 

3) Canal Mierlușești -am cf. CHE Bascov 

4) scurgere necontrolată de pe platforma firmei SC Pro Diamant. 

Nu s-a semnalat mortalitate piscicolă. Vom reveni cu informații suplimentare.  

 

Administrația Națională Apele Române informează despre producerea, la data de 

02.04.2021, la ora 20.00, unei poluări accidentale cu dejecții a râului Ciorogârla, pe raza 

localității Măgurele, județul Ilfov. Apele neepurate (miros intens si culoare maro a apei) 

au fost deversate de către SC Apa Canal Ilfov cu ajutorul unei vidanje. Nu s-a semnalat 

mortalitate piscicolă. Vom reveni cu informații suplimentare. 

 

Comisariatul Județean Sălaj din cadrul Gărzii Naționale de Mediu informează despre 

producerea, la 02.04.2021, ora 14.30, unei poluări accidentale a apei pr. Sărmaș-

necadastrat, afluent de dreapta al Văii Zalău, în urma deversării unei cantități de circa 

100 litri combustibil lichid, din cauza defectării unei centralei termice de la o locuință 

privată. Cursul de apă a fost afectat pe aproximativ 1 km lungime. Scurgerile de 

combustibil au fost sistate. S-a intervenit cu materiale absorbante pe pârâul Sărmaș, 

pentru colectarea poluantului. Au fost recoltate probe de apa de către reprezentanții 

SGA Sălaj. Fenomenul este monitorizat în continuare și vom reveni cu informații 

suplimentare.  

 

III. CALITATEA MEDIULUI 

1. În domeniul aerului 

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează că, din rezultatele analizelor 

efectuate la data de 01.04.2021 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). Valoarea limită zilnică (50 µg/m3) 

pentru indicatorul particule in suspensie cu diametrul sub 10 microni (PM10), a fost 

depășită la stațiile CL-3 (loc Modelu, jud. Călărași, RURAL) și NT-3 (loc Tașca, jud. Neamț, 

INDUSTRIAL). 

 

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență informează telefonic despre 

producerea, în seara zilei de 02.04.2021, unui incendiu la groapa de gunoi a comunei 
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Colonești, sat Bărăști, județul Olt, pe o suprafață de cca. 300 mp. ISU OT intervine cu 

mijloace si forte pentru stingere. Incendiul se manifestă cu degajare de fum în atmosferă. 

Nu s-au raportat victime. Vom reveni cu informații suplimentare. 

 

2. În domeniul solului și vegetației 

Direcția Silvică Sibiu informează despre producerea, la data de 01.04.2021, ora 14.30, 

unui incendiu care a afectat 12,5 ha litieră pădure aparținând Primăriei Leslea, pe raza 

O.S. Dumbrăveni, sat Mălăncrav, județul Sibiu. Incendiul a fost stins în aceeași zi, la ora 

19.30 prin intervenția a 3 silvicultori, 7 pompieri și 4 cetățeni. Cauza: foc deschis, lăsat 

nesupravegheat.  

 

Agenția pentru Protecția Mediului Constanța informează că la data de 02.04.2021, ora 

10.00, în zona parc, vis-a-vis de complexul comercial Dorally Mall din municipiul 

Constanța, a fost observată pe sol o acumulare de apă cu mici irizații de produs petrolier. 

În urma decopertării s-au constatat scurgeri de produs petrolier din conductele de 

transport din zonă. S-a acționat prin vidanjarea apei amestecate cu produs petrolier iar 

zona a fost împrejmuită cu bandă avertizoare și a fost monitorizată permanent până la 

identificarea cauzei poluării.  

 

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. 

 

 

 

Direcția de Comunicare, Transparență și IT 

 

  

 


