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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 13.09.2020, ora 08.00 – 14.09.2020, ora 08.00 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situația și prognoza hidro pe râurile interioare şi Dunăre din 14.09.2020, ora 07.00 

RÂURI 

Debitele au fost, în general, staționare, exceptând Crișul Negru, Crișul Alb și cursul 

mijlociu și inferior al Someșului unde au fost în ușoară scădere. 

Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile 

multianuale lunare, mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinul hidrografic Bârlad și 

pe afluenții Prutului, unii afluenți ai Someșului (Sălăuța, Șieu, Ilișua, Lăpuș) și 

Mureșului inferior (Colibi, Secaș, Galda, R. Galben).  

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

Debitele vor fi în general staționare. 

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

 

DUNĂRE 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 13.09 – 14.09.2020 a fost 

staţionar, având valoarea de 4100 m3/s, peste  media multianuală a lunii 

septembrie (3800 m3/s). 

În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Cernavodă 

și în creștere pe sectorul Hârșova – Tulcea. 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va  fi în scădere (4000 m3/s). 

În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Vadu Oii şi 

în creştere pe sectorul Brăila – Tulcea. 

 

2. Situația meteorologică în intervalul 13.09.2020, ora 09.00 – 14.09.2020, ora 06.00 

ÎN ŢARĂ 

Vremea s-a menținut predominant frumoasă și caldă pentru această perioadă, 

călduroasă după-amiaza în regiunile sudice, vestice și, local, în cele estice. Cerul 
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a fost variabil, cu unele înnorări după-amiaza și seara în zonele montane și 

submontane, iar vântul a suflat slab și moderat. Temperaturile maxime au fost 

cuprinse între 25 de grade la Sulina și 33 de grade la Moldova Veche, Băile 

Herculane, Calafat, Turnu Măgurele, Bechet, Drobeta- Turnu Severin și Râmnicu 

Vâlcea. La ora 06.00, valorile de temperatură au fost cuprinse între 8 grade la 

Miercurea Ciuc și 23 de grade la Focșani. Dimineața și mai ales noaptea, izolat s-

a semnalat ceață în depresiunile intramontane. 

LA BUCUREŞTI 

Vremea s-a menținut frumoasă și caldă, chiar călduroasă în cursul după-amiezii. 

Cerul a fost variabil, iar vântul a suflat slab până la moderat. Temperatura maximă 

a fost de 30 de grade la Băneasa, 31 de grade la Afumați și 32 de grade la Filaret. 

La ora 06.00, se înregistrau 16 grade la Băneasa, 17 grade la Filaret și 18 grade la 

Afumați. 

 

3. Prognoza meteorologică în intervalul 14.09.2020, ora 09.00 – 15.09.2020, ora 09.00 

ÎN ŢARĂ 

Vremea va fi caldă, călduroasă după-amiaza în vestul și sudul țării. Cerul va fi 

variabil. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în Moldova, 

Dobrogea, în jumătatea estică a Munteniei, precum și în zona montană înaltă. 

Temperaturile maxime se vor încadra între 25 și 34 de grade, cu cele mai ridicate 

valori în Oltenia, iar cele minime vor fi cuprinse între 8 grade în depresiunile 

Carpaților Orientali și 20 de grade pe litoral. Pe arii restrânse, îndeosebi în 

Transilvania și în zonele depresionare, se va semnala ceață. 

LA BUCUREŞTI 

Vremea va fi călduroasă după-amiaza. Cerul va fi variabil spre senin, iar vântul va 

sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în cursul zilei. Temperatura maximă 

va fi în jur de 31 de grade, iar cea minimă de 16...18 grade. 

 

II. CALITATEA APELOR 

A.N.A.R. informeaza că la data de 13.09.2020, ora 11:00, a fost semnalată existența unui 

delfin esuat pe plaja din Mamaia, zona Pescarie, jud CT. A fost notificat I.N.C.D.M. 

„Grigore Antipa”.  
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III. CALITATEA MEDIULUI 

1. În domeniul aerului 

Nu s-au înregistrat evenimente deosebite. 

2. În domeniul solului și vegetației 

Nu s-au inregistrat evenimente deosebite. 

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. 
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