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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 02.11.2021, ora 08.00 – 03.11.2021, ora 08.00 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situația și prognoza hidro pe râurile interioare şi Dunăre din 03.11.2021, ora 07.00 

RÂURI 

 

Debitele au fost în general staționare, exceptând unele râuri mici din bazinele superioare ale 

Vișeului, Izei, Turului, Lăpușului, Someșului Mic, Crișurilor, Arieșului, Begăi, Timișului, Bârzavei, 

Carașului, Nerei și Cernei, unde au fost în creștere ușoară ca urmare a precipitațiilor căzute în 

interval. 

Creșteri ușoare de niveluri și debite s-au mai înregistrat și pe unele râuri mici din sudul țării și 

zonele montane, ca urmare a precipitațiilor slabe căzute în interval. 

Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 

30-70%, mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, 

Lăpuș, Crișul Negru, Crișul Alb, Bega Veche, Timiș, Nera, Cerna, Tazlău, Bârlad, Jijia, unii 

afluenți ai Crișului Repede (Iad, Borod) și izolat în bazinul Argeșului și bazinele inferioare ale 

Jiului, Oltului. 

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

Debitele vor fi în general staționare. 

Sunt posibile ușoare creșteri de niveluri și debite și pe unele râuri din vestul țării, ca urmare a 

precipitațiilor slabe prognozate. 

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

 

DUNĂRE 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 02.11.2021 – 03.11.2021 a fost în 

scădere, având valoarea de 2200 m3/s, sub media multianuală a lunii noiembrie (4650 m3/s).    

În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectoarele Gruia – Zimnicea și Hârșova – 

Tulcea și relativ staționare pe sectorul Giurgiu – Cernavodă. 

 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi stationar (2200 m3/s). 

În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere ușoară. 

2. Situația meteorologică în intervalul 02.11.2021, ora 09.00 – 03.11.2021, ora 06.00 

ÎN ŢARĂ 

Vremea a fost în continuare rece dimineața și noaptea în cea mai mare parte a țării, însă 

după-amiaza valorile termice s-au situat în general peste cele specifice datei. Cerul a fost mai 
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mult senin, exceptând orele dimineții și a doua parte a nopții, când izolat în zonele joase s-a 

semnalat ceață. Vântul a suflat slab și moderat, cu ușoare intensificări în cursul nopții local în 

sudul Banatului. Temperaturile maxime s-au încadrat între 12 grade la Voineasa și 20 de grade la 

Arad, iar la ora 06 temperatura aerului avea valori cuprinse între -6 grade la Miercurea Ciuc şi 11 

grade la Șiria și Moldova Nouă.  

Observații: de ieri dimineață de la ora 06 au fost în vigoare 3 atenționări cod galben pentru 

fenomene meteorologice periculoase imediate emise după cum urmează: 1 de către CNPM 

pentru Muntenia și 2 de către SRPV Sibiu. 

 

LA BUCUREŞTI 

Vremea a fost în continuare rece dimineața și noaptea, însă după-amiaza temperatura aerului 

s-a situat ușor peste cea specifcă datei. Cerul a fost mai mult senin, iar vântul a suflat slab. 

Temperatura maximă a fost de 17 grade la Afumați și 18 grade la Filaret și Băneasa, iar la ora 06 

se înregistrau 0 grade în Băneasa, 2 grade la Afumaţi şi 4 grade la Filaret. 

 

 3. Prognoza meteorologică în intervalul 03.11.2021, ora 09.00 – 04.11.2021, ora 09.00 

ÎN ŢARĂ 

In cursul zilei, vremea va fi predominant frumoasă și caldă pentru această dată în majoritatea 

regiunilor. Cerul va fi variabil spre mai mult senin. Noaptea, în sudul și estul țării vor fi înnorări 

temporare și izolat se va semnala burniță. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în 

sudul Banatului, iar în a doua parte a intervalului și pe crestele Carpaților Meridionali, unde 

rafalele pot depăși 55...60 km/h. Temperaturile maxime se vor situa între 14 și 20 de grade, 

cele mai ridicate fiind în extremitatea de nord-vest a țării, iar cele minime se vor încadra, în 

general, între 1 și 9 grade. Dimineața și noaptea, pe alocuri, în zonele joase de relief va fi 

ceață. 

 

LA BUCUREŞTI  
 

În cursul zilei, cerul va fi mai mult senin, apoi variabil, cu înnorări. Vântul va sufla slab până la 
moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 17 grade, iar cea minimă va fi de 2...5 
grade. 
 
II. CALITATEA APELOR 

2.1. Pe fluviul Dunărea 
Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 
2.2.Pe râurile interioare 
Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 
2.3.Pe Marea Neagră 
 
GNM-CJ Constanţa şi ABA Dobrogea-Litoral revin cu informaţii suplimentare referitoare la 
poluarea accidentală din data de 28.10.2021, ora 2:00 AM  in timpul descarcarii navei Angi, 
sosita cu SRFO in dana 4 Midia Navodari, jud. Constanta, unul dintre furtunurile de descarcare 
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ale terminalului, s-a spart, rezultand o poluare cu pacura de cca. 1 tona, din care 80% pe mal si 
20% intre nava si cheu. Personalul terminalului ajutat de echipajul remorcherului de serviciu, a 
inceput sa limiteze raspandirea poluarii in apa. 
Interventii in data de ieri, 01.11.2021: 
- au fost eliminate toate acumularile de poluant identificate in unele zone ale portului si a 
continuat patrularea cu ambarcatiuni pentru eliminarea zonelor cu irizatii prin aplicare de strat 
fin de absorbant. 
- a inceput curatarea cheului din zona in care s-a produs accidentul utilizandu-se pompa de 
mare presiune si abur, rezultatul este unul foarte bun, astazi se vor face doar mici corecturi si 
se incheie operatiune de curatare a cheului, partea betonata (atit orizontala cat si verticala + 
fenderele de protectie). 
- a continuat colectarea de sol contaminat si depozitarea in vedera transportarii pentru 
neutralizare. 
- toate barajele antipoluare contaminate au fost ridicate din apa si cca. 50% dintre ele au fost 
trimise la statia de spalare vagoane din rafinarie pentru decontaminare, operatiunea continua si 
astazi pana la finalizare. 
- s-au colectat toti sacii de plastic si alte ambalaje de la materialele de lupta importiva poluarii 
consummate si se pregatesc in vederea neutralizarii. 
- am semnat si transmis in circuit Anexa 1 pentru transportul materialelro periculoase pentru a 
ni se permite transportul solului contaminat colectat si depozitat, in vederea neutralizarii. 
Interventii in data de astazi, 02.11.2021: 
• Continua patrularea si tratarea cu absorbant a tuturor zonelor ce vor mai fi identificate in 
cadrul patrularilor regulate pe care le facem cu ambarcatiunile propriii si ale CN APMC. 
• Incepe spalarea barajului contaminat. 
• A fost indepartat un strat de sol contaminat in grosime de  cca. 30 cm, urmeaza corecturi si 
dupa spalarea bordurilor cu abur la mare presiune se va aplica, prin pulverizare din vermorel, o 
pelicula cu substanta care nu impacteaza negativ mediul, pentru a neutralizea orice eventuala 
de urma de poluare din sol, apoi se aplica un strat de geotextil si peste el nisip, urmand ca la 
primavara sa se adauge pamant vegetal si insamantare cu gazon. 
• CN APMC a pregatit un baraj nou antipoluare pentru a fi folosit in dana 4 Midia. 

 
III. CALITATEA MEDIULUI 

1. În domeniul aerului 

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează că, din rezultatele analizelor 

efectuate în 01.11.2021, în cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare, nu s-au constatat 

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

pragurilor de alertă și informare pentru O3 (ozon).  

 

Media zilnică de 50 µg/m3 pentru PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul sub 10 microni) a fost 
depășită la staţiile, cu indicativul la stațiile de monitoring: -în data de 01.11.2021 la staţiile: 
AB-1 (municipiul Alba Iulia), MS-2 (municipiul Târgu Mureș), NT-1 (municipiul Piatra Neamț), IS-6 
(comuna Ungheni), SM-1 (municipiul Satu Mare), CJ-4 (municipiul Cluj-Napoca), BZ-2 mun. 
Ramnicul Sărat, GR-2, GR-3, Mun. Giurgiu, jud. Giurgiu,  AG-2, Mun. Pitesti, jud. Arges,  PH-
1, Mun. Ploiesti, jud. Prahova, DJ-3, Mun. Craiova, GJ-2 (orașul Rovinari), GJ-3 (orașul 
Turceni) și MH-1 (municipiul Drobeta-Turnu Severin), HD-2, Mun. Deva, jud. Hunedoara. 
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Mediile zilnice pentru PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul <10 microni) au fost determinate 
prin metoda nefelometrică. Validarea acestor valori va fi efectuată după prelucrarea datelor 
obţinute prin metoda gravimetrică, metoda de referinţă în conformitate cu legislaţia naţională 
si europeană, cu valoarea limită zilnică de 50 µg/mc. 

 
2. În domeniul solului şi vegetaţiei: 

 

Garda Forestiera Suceava informeaza ca in data de 29.10.21, ora 22.26, s-a produs un 
incendiu de litiera in zona loc. Todiresti, jud. Suceava, supraf afectata 1,24 ha, in zona de 
deal, care a afectat plantatii si regenerari naturale in fond forestier de stat, stins in 
30.10.21, ora 03:10, cu interventia a 15 personal silvic, 7 pompieri militari, 6 pompieri civili, 4 
politisti, 40 cetatateni, cu 2 autospeciale ISU, 4 autospeciale SVSU, mijloace de interventie 
specifice, lopeti, batatoare, cauza incendiere voluntara a litierei, paguba inregistrata de 4600 
puieti cu valoarea de 19.125 lei. 
 
Directia Silvica Caras Severin informeaza despre producerea unui incendiu de litiera, in data 
de 01.11.2021, ora 08.59, in zona loc. Cornereva, jud. Caras Severin, care a fost stins in 
data de 02.11.2021, ora 02.00, prin interventia a 5 personal silvic, 6 ceteteni. Incendiul a 
afectat 4 ha litiera suprafata arsa, din cauze necunoscute. S-au luat masuri de localizare si 
izolare a zonei afectate. 
 
IGSU informeaza telefonic despre un accident rutier in jud. Olt- Daneasa DN 6, in care are a 
rezultat o cisterna rasturnata, incarcata cu hidroxid de sodiu lichid, care a prezentat 
scurgeri minore. Se intervine de catre o autospeciala de apa si spuma, un echipaj de 
descarcerare, o unitare de interventie in caz de accident chimic. Se va reveni cu informatii 
suplimentare. 
 

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 01.11.2021 – 02.11.2021 şi nu s-au semnalat evenimente 

deosebite. Parametrii constataţi la staţiile 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. 

 

5. Probleme de Alimentări cu apă: 

- A.B.A. Prut-Bârlad: În judetul Vaslui: se menţin prevederile „Planului de restricţii şi folosire  

a apei in perioade deficitare”, astfel: * treapta III - pentru S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI – Sucursala 
Vaslui din acumularea Soleşti.  

 

- A.B.A. Dobrogea-Litoral: În judetul Constanţa, datorită scăderii nivelului respectiv a debitului 
fluviului Dunărea pe sectorul Chiciu-Cernavoda-Hârşova, din data de 21.09.2021, a început 
aplicarea prevederilor Planului de restrictii si folosire a apelor in perioadele deficitare pentru 
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BH Dunare, 2021-2025. Astfel s-a instituit faza de atenţionare/avertizare pentru 5 folosinţe 
care alimentează apă din Dunăre, respectiv: Sursa de apă potabilă Cernavodă, transport CNACN 
Agigea, industria sârmei şi cabluri SA Hârşova, irigaţii ANIF Constanţa, piscicultură amenajarea 
Oltina, Dunăreni. Pentru unitatea SNN CNE Cernavodă, alimentare cu apă din CDMN Bief I, faza 
de restricţii va începe când nivelul apei va mai scade cu circa 1m, faţă de nivelul din data de 
21.09.2021, de -32cm, situaţie care nu se prognozează în perioada imediat următoare. 
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