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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 
în intervalul 03.11.2021, ora 08.00 – 04.11.2021, ora 08.00 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situația și prognoza hidro pe râurile interioare şi Dunăre din 04.11.2021, ora 07.00 

RÂURI 

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

Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb, Arieș, Timiș, Bârzava, 

Moravița, Caraș, Nera, Cerna, bazinul superior al Jiului unde au fost în creștere datorată 

precipitațiilor prevăzute. 

Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli 

cuprinși între 30-70%, mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele 

hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Lăpuș, Crișul Alb, Crișul Negru, Crișului Repede, Bega Veche, 

Timiș, Nera, Cerna, Tazlău, Bârlad, Jijia, bazinul superior al Someșului 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, exceptând râurile din bazinele hidrografice, Someș, 

Crasna, Barcău, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, 

Caraș, Nera, Cerna, unde vor fi în creștere datorată precipitațiilor prevăzute. 

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

 

DUNĂRE 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 03.11.2021 – 04.11.2021 a fost 

staționar, având valoarea de 2.200 m3/s, sub media multianuală a lunii noiembrie (4.650 

m3/s). 

În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere. 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staționar (2.200 m3/s). 

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

 

A.B.A. Prut-Bârlad 

Județul Vaslui: 

 Se mențin prevederile din „Planul de restricții și folosire a apei în perioade 

deficitare”, treapta a III-a pentru S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI – Sucursala Vaslui, din 

acumularea Solești (râul Vasluieț). 

 

A.B.A. Dobrogea-Litoral 

Județul Constanța: 

 Începând cu data de 21.09.2021 s-a trecut la aplicarea prevederilor  Planului  de 

restricții și folosire a apelor  in perioadele deficitare pentru B.H. Dunăre 2021-

2025. In acest sens, a fost instituită faza de atenționare/avertizare la folosințele 

care se alimentează cu apa din Dunăre, pe sectorul Chiciu – Cernavodă – Hârșova, 

respectiv:  

o în scop potabil: S.C. R.A.J.A. S.A. Constanta – Sursa de apă potabilă Cernavodă; 
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o transport:  C.N. A.C.N. Agigea cu alimentare apă din Dunăre; 

o industrie: S.C. Sârme  si Cabluri S.A. Hârșova;   

o irigații: Ag. N.I.F. Filiala Îmbunătățiri Funciare Constanța; O.U.A.I. Ostrov-

Babușa si O.U.A.I. Ostrov-Regie; 

o piscicultură: SC Aqua Rom Elite Distribution Buc.–Am. pisc. Oltina si SC Danubiu 

Elite Buc. –Am. pisc. Dunăreni. 

 

2. Situația meteorologică în intervalul 03.11.2021, ora 09.00 – 04.11.2021, ora 06.00 

ÎN ŢARĂ 

Valorile termice, în marea lor majoritate, semnificativ mai mari decât cele din ziua 

anterioară, au caracterizat o vreme mai caldă decât în mod normal pentru începutul lunii 

noiembrie. Pe parcursul zilei cerul a fost mai mult senin, exceptând primele ore când au 

fost nori de nivel jos și ceață, local în sud și sud-vest și pe arii restrânse în nord-vest, 

asociate cu totul izolat și trecător cu burniță. Începând din orele serii, nebulozitatea s-a 

extins treptat și a cuprins treptat sud-vestul, vestul, centrul și nordul țării, unde pe arii 

în general restrânse, temporar a plouat slab. În restul teritoriului, cerul s-a menținut 

senin, și doar spre spre sfârșitul intervalului, local în sud-est, s-au format nori de nivel 

jos. Vântul a suflat slab și moderat, cu intensificări din a doua parte a intervalului, la 

munte, cu viteze în general de 60...80 km/h, iar la altitudini de peste 1700m a suflat cu 

peste 100 km/h, iar în Banat, local s-au înregistrat rafale în general de 55...70 km/h. 

Temperaturile maxime s-au situat între 11 grade la Ocna Șugatag și Calafat și 21 grade la 

Lugoj, Oravița și Moldova Nouă, iar la ora 06 se înregistrau valori termice cuprinse între 

3 grade la Toplița, Miercurea Ciuc și Joseni și 18 grade la Timișoara, Reșița și Oravița. 

OBSERVAȚII -de ieri dimineață de la ora 06 au fost în vigoare 12 atenționări cod galben 

pentru fenomene meteorologice periculoase imediate, emise după cum urmează: 

- 4 de către CNPM pentru Muntenia; 

- 2 de către SRPV Craiova; 

- 2 de către SRPV Bacău; 

- 2 de către SRPV Sibiu; 

- 1 de către SRPV Cluj; 

- 1 de către SRPV Timișoara. 

 

LA BUCUREŞTI 

Vremea s-a încălzit semnificativ față de intervalul precedent devenind mai caldă decât 

în mod normal pentru această perioadă. În prima parte a zilei au fost nori de nivel jos, 

apoi treptat cerul s-a degajat. Vântul a suflat slab până la moderat. Temperatura maximă 

a fost de 17 grade la Filaret și 18 grade la Afumați și Băneasa, iar la ora 06 se înregistrau 

8 grade la toate stațiile meteorologice. 

3. Prognoza meteorologică în intervalul 04.11.2021, ora 09.00 – 05.11.2021, ora 09.00 

ÎN ŢARĂ 

În vestul și nord-vestul țării vor fi înnorări, va ploua și posibil vor fi și descărcări electrice. 

Ploile se vor semnala ziua local, iar noaptea acestea se vor extinde treptat și vor fi 

moderate cantitativ. Cantitățile de apă vor depăși 15...20 l/mp, iar pe arii restrânse 

30...40 l/mp, cu precădere în Banat și în sudul Crișanei. În restul teritoriului, în prima 

parte a zilei și din nou noaptea, local vor fi nori joși sau ceață, iar în restul intervalului 

cerul va fi variabil. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona Carpaților 

Meridionali și Occidentali cu viteze în general de 60...80 km/h, iar la altitudini de peste 
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1700 m, va sufla cu peste 90...100 km/h, iar în prima parte a intervalului, și în regiunile 

vestice cu rafale de 55...70 km/h, și local în cele nordice, centrale și estice cu viteze de 

45...55 km/h. Valorile termice vor continua să crească față de ziua anterioră, 

caracterizând o vreme deosebit de caldă în majoritatea zonelor. Astfel, temperaturile 

maxime se vor încadra, în general, între 17 și 23 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse 

între 3 și 14 grade. 

 

LA BUCUREŞTI 

Valorile termice vor continua să crească, situându-se în continuare peste cele normale 

datei. Cerul va fi mai mult senin, exceptând primele ore ale intervalului când vor fi nori 

de nivel jos. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 20...21 

de grade, iar cea minimă de 8...10 grade. 

 

II. CALITATEA APELOR 

Administrația Națională Apele Române informează despre producerea, în data de 

03.11.2021, ora 09.30, unei poluări accidentale cu ape neepurate din canalizarea SC 

Aquacaras. S.A. a cursului de apa Bârzavița pe raza loc Reșița, strada Timiș orii-pod spre 

magazin Dedeman, jud Caras Severin. O echipă a S.G.A. Caraș Severin s-a deplasat în 

teren pentru luarea măsurilor care se impun. Au fost prelevate probe de apă pentru 

efectuarea analizelor de laborator. Nu s-a raportat mortalitate piscicolă. Vom reveni cu 

informații suplimentare.  

 

Administrația Națională Apele Române revine în data de 03.11.2021 cu informații 

suplimentare referitor la fenomenul de poluare accidentala produs in data de 28.10.2021, 

ora 01:40, in timpul operatiunilor de descarcare a pacurei de la nava Angi, pavilion Malta, 

in portul Midia, dana 4, a terminalului exploatat de catre Midia Marine Terminal SRL (MMT) 

Constanța, menționând următoarele: 

- in acest moment efectele poluarii sunt combatute in proportie de 90% atat pe uscat cat 

si pe apa. Pe apa mai sunt usoare irizatii in diferite zone ale portului dar care nu mai au 

capacitatea de a se lipi sau murdarii structurile portuare; 

- ambarcatiunile MMT si ale CN APMC continua regulat patrulari si aplica spill sorb pentru 

a le elimina; 

- nu mai sunt zone care sa genereze in continuare poluare; 

- pe uscat, solul si cheurile au fost curatate în data de 03.11.2021 s-au mai făcut mici 

retusuri si s-a pregatit terminalul pentru operarea navei care soseste în seara zilei pentru 

descarcarea a 22.000 tone SRGO (un tip de motorina). 

 

III. CALITATEA MEDIULUI 

1. În domeniul aerului 

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează că, din rezultatele analizelor 

efectuate în 02.11.2021 în cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare, nu s-au constatat 

depăşiri ale pragurilor de alertă pentru NO2 (dioxid de azot), SO2 (dioxid de sulf) 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), la stațiile: NT-1, GJ-2, MH-1, GJ-3, AB-, MS-, BV-1, BV-3, CJ-1, CJ-4, GR-

2, AG-6.  

 
2. În domeniul solului și vegetației 
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Garda Forestieră Suceava revine cu informații suplimentare referitor la incendiul 

izbucnit în data de 31.10.2021, pe raza fondului forestier privat SC Tornator SRL Oituz, 

UAT Oituz, jud Bacău, menționând că, până la 03.11.2021 a fost afectată o suprafață de 

25 ha coronament si litieră. Intervin pentru stingere: 13 silvicultori, 38 pompieri și 20 de 

cetățeni cu ajutorul următoarelor mijloace de intervenție: autospeciale ISU, ferastraie 

mecanice, lopeți, bătătoare. Măsuri luate: creare de benzi izolatoare, localizarea și 

supravegherea zonei cu focare active. Cauza producerii incendiului: incendierea 

accidentala a litierei de către copii minori. Nu s-au înregistrat victime. 

 

3. În domeniul supravegherii radioactivităţii mediului 
Nu s-au înregistrat evenimente deosebite. 

 

4. În municipiul Bucureşti 

Nu s-au înregistrat evenimente deosebite. 

 

 


