
 

  

 

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

 

 

RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 19.11.2021, ora 08:00 – 20.11.2021, ora 08:00 

 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia şi prognoza hidrologică pe râurile interioare şi Dunăre din 20.11.2021, ora 

07:00 

RÂURI 

Debitele au fost, în general, staționare, exceptând cursurile mijlocii și inferioare ale 

Crișurilor și Mureșului unde au fost în ușoară scădere. 

Creșteri izolate de niveluri și debite ca urmare a precipitațiilor slabe căzute în interval și 

cedării apei din stratul de zăpadă s-au înregistrat pe unele râuri mici din nordul țării. 

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

cuprinşi între 30-90%, mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele 

hidrografice: Mara, Lăpuș, Bega Veche, Timiș, Moravița, Nera, Cerna, Lotru, Tazlău, Jijia, 

bazinul mijlociu și inferior al Jiului, pe unii afluenți din bazinele Crișului Negru, Crișului 

Alb, bazinul inferior al Oltului și bazinul superior al Argeșului. 

Formațiunile de gheață (gheață la maluri) existente pe cursul superior al râului Bistrița  

s-au menținut fără modificări importante.  

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

Debitele vor fi, în general, staționare, exceptând cursurile mijlocii și inferioare ale 

Someșului, Crișului Negru, Crișului Alb și Mureșului unde vor fi în ușoară scădere. 

Creșteri izolate de niveluri și debite, ca urmare a precipitațiilor slabe prevăzute, se pot 

înregistra pe unele râuri mici din nordul, vestul și centrul țării.  

Formațiunile de gheață (gheață la maluri) 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 19.11.2021 – 20.11.2021 a 

fost în scădere, având valoarea de 3000 m3/s, sub media multianuală a lunii noiembrie 

(4650 m3/s). 
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În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere. 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (3000 m3/s). 

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

 

Alimentări cu apă 

A.B.A. Prut-Bârlad 

Judeţul Iaşi 

Se instituie situaţia de restricţii în alimentarea cu apă pentru piscicultură la folosinţele: 

- S.C. PISCICOLA S.RL. Iaşi, S.C. Noralex S.A. Iaşi şi S.C. CC & PES S.R.L. Iaşi prin reducerea 

debitelor la sursa r. Miletin – ac. Hălceni, corespunzător treptei II de aplicare a 

restricţiilor. 

Judeţul Vaslui 

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

astfel: 

- treapta III - pentru S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI – Sucursala Vaslui, din acumularea Solești. 

A.B.A. Dobrogea-Litoral 

Din cauza scăderii semnificative a nivelului, respectiv a debitului fluviului Dunărea pe 

sectorul Chiciu-Cernavodă-Hârșova, precum și ca urmare a tendinței de scădere pentru 

următoarea perioadă, începând din data de 21.09.2021 au fost puse în aplicare 

prevederile Planului de restricții și folosire a apelor în perioadele deficitare pentru 

B.H. Dunăre 2021, respectiv faza de atenționare/avertizare. 

 

 

2. Situaţia meteorologică în intervalul 19.11.2021, ora 08:00 –20.11.2021, ora 06:00 

ÎN ŢARĂ 

Vremea a fost mai rece decât în mod normal pentru această dată în regiunile 

intracarpatice, unde înnorările au persistat, iar pe arii relativ extinse temporar a plouat 

slab. În restul zonelor, înnorările au fost în general temporare, iar ploile, slabe cantativ 

s-au semnalat pe suprafețe restrânse, seara și noaptea. La munte, îndeosebi la altitudini 

mari a nins, dar slab cantitativ (s-a depus strat de zăpadă, cu grosimi cuprinse între 1 și 

4 cm), iar pe parcursul zilei, în depresiunile din estul Transilvaniei, trecător s-au semnalat 

și precipitații mixte. Vântul a suflat slab și moderat cu intensificări la munte, viteze mai 

mari înregistrându-se pe creste, iar la cote mai reduse, în prima parte a intervalului, pe 

suprafețe mici, în centru, est și sud-vest. Temperaturile maxime au fost cuprinse între 4 
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grade la Ocna Șugatag, Toplița, Joseni, Sighetul Marmației, Târgu Lăpuș, Bistrița și 

Câmpeni și 14 grade la Târgu Jiu, Apa Neagră, Râmnicu Vâlcea și Brăila, iar la ora 06 se 

înregistrau valori de temperatură cuprinse între 2 grade la Voineasa și Ocna Sugatag și 11 

grade la Buzău, Râmnicu Sărat și Darabani. La începutul intervalului, izolat a fost ceață. 

Observaţii: de ieri de la ora 06.00 au fost în vigoare 8 atenționări cod galben pentru 

fenomene meteorologice periculoase imediate, emise după cum urmează: 3 de SRPV Sibiu 

și 2 de SRPV Timișoara, 2 SRPV Bacău și 1 SRPV Cluj-Napoca. 

 

LA BUCUREŞTI 

Cerul a avut înnorări, iar noaptea, în unele cartiere trecător a plouat slab. Vântul a suflat 

slab și moderat. Temperatura maximă, ușor mai mare decât cea climatologic specifică 

datei a fost de 11 grade la Filaret și Afumați și 12 grade la Băneasa, iar la ora 06.00 se 

înregistrau 7 grade la toate stațiile meteorologice. 

 

3. Prognoza meteorologică în intervalul 20.11.2021, ora 08:00 –21.11.2021, ora 08:00 

ÎN ŢARĂ 

Valorile termice diurne, în creștere față de intervalul anterior se vor situa peste mediile 

climatologice specifice perioadei, îndeosebi în regiunile extracarpatice. În vestul, centrul 

și nordul țării vor fi înnorări persistente, iar pe suprafețe mici, trecător va ploua slab. În 

restul teritoriului cerul va fi variabil, mai mult senin pe parcursul zilei. Vântul va sufla 

slab și moderat, cu intensificări în prima parte a intervalului, la munte, local în est, și pe 

suprafețe restrânse în sud-vest. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 6 

și 17 grade, iar cele minime între -1 și 7 grade. Dimineața și noaptea, în zonele joase de 

relief, pe alocuri se va semnala ceață. 

 

LA BUCUREŞTI 

Vremea va fi predominant frumoasă, iar valorile termice diurne vor crește față de 

intervalul anterior, astfel că se vor situa peste mediile climatologice specifice perioadei. 

Cerul va fi variabil, mai mult senin pe parcursul zilei, iar vântul va sufla slab până la 

moderat. Spre sfârșitul intervalului, cu o probabilitate destul de mare vor fi nori de nivel 

jos sau ceață. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 16 grade, iar cea minimă 

va fi de 2...4 grade. 

 

II. CALITATEA APELOR 
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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 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

III. CALITATEA MEDIULUI 

1. În domeniul aerului 

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează că, din rezultatele analizelor 

efectuate pentru data de 18.11.2021, în cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare, nu au 

fost înregistrate depășiri ale pragurilor de alertă pentru NO2 (dioxid de azot), SO2 (dioxid 

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

depășirea valorii limită zilnice pentru indicatorul particule în suspensie PM10 (pulberi 

în suspensie cu diametrul sub 10 microni) la stațiile: BZ-2, AB-1, MS-2, BV-5, AB-2, BV-

4, BV-3, MS-3, BV-2, PH-3, GR-2, IS-1, NT-1, BC-1, SV-2, BC-2, BT-1, VS-1, GJ-2, GJ-3, 

SM-1, CJ-4, BH-2, CJ-1, BN-1, SJ-1, MM-1, SM-2, MM-5, MM-2, AR-2, TM-5, HD-1, HD-

3, TM-2, TM-1. Concentrațiile au fost determinate în scop informativ, prin metoda 

nefelometrică, validarea valorilor urmând a fi efectuată după prelucrarea datelor 

obţinute prin metoda gravimetrică, care este metoda de referinţă în conformitate cu 

legislaţia naţională și europeană. 

 

2. În domeniul solului şi vegetaţiei 

Garda Forestieră Braşov informează despre producerea, la data de 05.11.2021, la ora 

10:00, unui incendiu de litieră pe raza Ocolului Silvic Dumbrăveni, în zona localităţii Aţel, 

judeţul Sibiu. A fost afectată o suprafață de 3,5 ha, în fond forestier proprietate publică 

de stat. Incendiul a fost stins în data de 05.11.2021, la ora 14:00, de personalul silvic și 

cetățeni. Nu se cunosc cauzele izbucnirii incendiului. 

 

3. În domeniul supravegherii radioactivităţii mediului 

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează că pentru factorii de mediu 

urmăriţi nu s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de avertizare/alarmare în intervalul 

18.11.2021-19.11.2021 şi nu s-au semnalat evenimente deosebite. Parametrii constataţi 

la staţiile de pe teritoriul României s-au situat în limitele fondului natural. 
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4. În municipiul Bucureşti 

Garda Natională de Mediu – Comisariatul Municipiului Bucureşti informează că la data 

de 18.11.2021, la ora 20:30, s-a constatat miros de produs petrolier, diluant, care 

provenea din canalizarea stradală, la adresa din municipiul Bucureşti, sector 6, Aleea 

Moineşti, nr. 3. Au fost luate măsuri de ventilaţie a canalizării din zonă şi curăţarea 

acesteia de către SC Apa Nova Bucureşti SA. 

 

 

 

DIRECȚIA DE COMUNICARE, TRANSPARENȚĂ ȘI IT 


