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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 22.11.2021, ora 08.00 – 23.11.2021, ora 08.00 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situația și prognoza hidro pe râurile interioare şi Dunăre din 23.11.2021, ora 07.00 

RÂURI 

Debitele au fost, în general, relativ staționare, exceptând cursurile inferioare ale Someşului şi 

Mureşului, unde au fost în scădere uşoară. 

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

30-90% și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vaser, 

Mara, Bega Veche, Timiș, Moravița, Nera, Cerna, Lotru, bazinul mijlociu și inferior al Jiului, pe 

unii afluenți ai Oltului mijlociu şi inferior, precum şi pe unii afluenți din bazinul superior al 

Argeșului. 

Formațiunile de gheață (gheață la maluri) existente pe cursurile superioare ale râurilor Moldova 

şi Bistrița, s-au menținut fără modificări importante. 

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

Debitele vor fi în creştere pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someşul Mare şi 

Lăpuş, ca urmare a precipitațiilor prognozate şi propagării şi relativ staționare pe celelalte 

râuri. Sunt posibile creşteri de niveluri și debite, pe unele râuri mici din zonele de deal și de 

munte din nordul, centrul şi vestul țării, ca urmare a precipitațiilor prognozate. 

Formațiunile de gheață (gheață la maluri) existente, vor fi în uşoară dminuare şi eliminare. 

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

 

DUNĂRE 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 22.11.2021 – 23.11.2021 a fost în 

scădere, având valoarea de 2900 m3/s, sub media multianuală a lunii noiembrie (4650 m3/s).    

În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere la Gruia și pe sectorul Tr. Măgurele – Tulcea 

și în creștere pe sectorul Calafat – Corabia. 



 

Nesecret 

 

Bd. Libertăţii, nr.12, Sector 5, Bucureşti 
Tel: +4 021 316 0219 
Fax: +4 021 319 4609 
e-mail: dispmonit@map.gov.ro   
website: www.mmediu.ro 

 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (2800 m3/s). 

În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectoarele Gruia – Calafat și Zimnicea – 

Tulcea și în creștere pe sectorul Bechet – Tr. Măgurele. 

2. Situația meteorologică în intervalul 22.11.2021, ora 09.00 – 23.11.2021, ora 06.00 

Pe parcursul zilei, cerul a fost mai mult noros în regiunile nordice și centrale și variabil la 

senin în restul teritoriului, iar în Transilvania izolat s-a semnalat burniță. Din orele serii cerul s-a 

înnorat treptat în toate regiunile și a plouat slab în Maramureș, în cea mai mare parte a 

Banatului, Olteniei, Transilvaniei, local în Moldova, Crișana și pe suprafețe mici în Muntenia. Mai 

ales în a doua parte a nopții, la munte, în special la altitudini de peste 1800m au fost și 

precipitații sub formă de ninsoare, iar în estul Transilvaniei, izolat mixte. Vântul a suflat slab și 

moderat. Temperaturile maxime, mai scăzute decât în mod normal la această dată în nord-

vestul și centrul teritoriului, dar și mai ridicate în rest, s-au încadrat între 0 grade la Josni și 17 

grade la Zimnnicea și Râmnicu Vâlcea. La ora 6.00 se înregistrau valori termice cuprinse între 0 

grade la Joseni, Miercurea Ciuc și Toplița și 10 grade la Mangalia. Mai ales dimineața și noaptea, 

pe alocuri, s-a semnalat ceață.  

Observații: de ieri de la ora 6.00 au fost în vigoare 10 atenționări, cod galben, pentru 

fenomene meteorologice periculoase imediate, emise după cum urmează: 6 de SRPV Sibiu, 1 de 

SRPV Cluj-Napoca, 1 de SRPV Craiova, 1 de SRPV Bacău și 1 de CNPM pentru Muntenia. 

 

LA BUCUREŞTI 

 Vremea a fost predominant frumoasă și mai caldă decât în mod normal la această dată. 

Cerul a fost senin pe parcursul zilei, apoi s-a înnorat treptat, iar în a doua parte a nopții, 

trecător, a plouat slab. Vântul a suflat slab până la moderat. Temperatura maximă a fost de 14 

grade, iar la ora 6.00 se înregistrau 7 grade. 

 

 3. Prognoza meteorologică în intervalul 23.11.2021, ora 09.00 – 24.11.2021, ora 09.00 

ÎN ŢARĂ 

 Vremea se va răci față de ziua precedentă, mai accentuat în regiunile extracarpatice, iar 

valorile termice se vor situa în jurul celor normale pentru această dată. Cerul va deveni variabil 

în vestul și nord-vestul țării, dar se va menține mai mult noros în restul teritoriului. În special 

ziua, va ploua slab, local în sudul, estul și centrul teritoriului. În Carpații Orientali și Meridionali, 
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trecător, vor fi precipitații slabe mai ales sub formă de lapoviță și ninsoare, iar în zonele 

subcarpatice din Moldova si estul Transilvaniei posibil mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu 

ușoare intensificări, îndeosebi în prima parte a intervalului, în regiunile estice, sud-estice și pe 

crestele montane. Temperaturile maxime se vor încadra între 4 și 12 grade, iar cele minime 

între -5 și 5 grade. În zonele joase de relief, pe arii restrânse, se va semnala ceață. 

 

LA BUCUREŞTI  

 

 Vremea se va răci, iar valorile termice se vor apropia de cele normale pentru această dată. 

Cerul va fi mai mult noros, iar pe parcursul zilei, trecător, va ploua slab. Vântul va sufla slab și 

moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 9 grade, iar cea minimă va fi de 

1...3 grade. Spre dimineață vor fi condiții de ceață. 

 

II. CALITATEA APELOR 

2.1. Pe fluviul Dunărea 

 

PIAC Serbia (centrul de alarmare a poluărilor accidentale pe Fluviul Dunărea cu sediul în 

Belgrad), informează centrul PIAC-RO corespondent, că la 22.11.2021, ora 17:00, se 

observa o pată de ulei la suprafața fluviului Dunărea, lângă Radujevac (vis-a-vis de 

localitatea Gruia, jud. Mehedinți). O echipă de la Compania Sârbă de Gospodărire a 

Apelor Vode Vojvodine, Agenția Sârbă pentru Protecția Mediului și Inspectoratul de 

Gospodărire a Apelor sunt alertate. Cauza probabilă a poluării: deversarea dintr-o navă.  

Reprezentanți din cadrul S.G.A. Mehedinți s-au deplasat la fața locului unde au confirmat 

poluarea cu irizații uleioase în zona localității Gruia, fl. Dunărea, km 851.    

 Pentru identificarea amplorii fenomenului de poluare, specialiști ai S.G.A Mehedinți au 

verificat  zona aval de localitatea Gruia pe o distanță de aproximativ 10 km. Pe toată zona 

verificată se observă irizații de mal. Un reprezentant al S.G.A. Mehedinți a recoltat probe 

de apă. 

Reprezentații S.G.A Mehedinți monitorizează zona permanent, între  km fl. 851-840. Au 

fost informate S.G.A-urile precum și U.A.T-urile aval de localitatea Gruia. Se vor trimite 

informații actualizate  cât mai curând posibil. 
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2.2. Pe râurile interioare 

 

ABA Argeș informează ca la data de 22.11. 2021, Serv. Inspecția Apelor s-a autosesizat cu 

privire la abandonarea unor deșeuri animaliere pe malurile și în albia râului Cotmeana. 

În urma deplasării la fața locului, inspectorii ABA Argeș-Vedea, împreună cu reprezentanții 

Gărzii de Mediu CJ Argeș au constatat că se confirmă cele sesizate.  

S-au identificat abandonări de deșeuri animaliere (capete, oase, resturi animaliere, piei, 

copite etc.)  provenite din sacrificarea animalelor (bovine, caprine, ovine) în albia minoră 

și pe malul drept al râului Cotmeana, în localitatea Poiana Lacului, județ Argeș.  

Cantitatea deșeurilor a fost estimată la cca. 1 tonă, împrăștiate pe 100 mp. 

La momentul controlului nu s-au identificat persoanele responsabile pentru abandonarea 

deșeurilor, dar au fost ridicate crotaliile animalelor (cu numerele inscripționate), 

identificatoare de ANSVSA.  

Comuna Poiana Lacului a intervenit în regim de urgență sub coordonarea ABA A-V la 

ecologizarea zonei și îndepărtarea deșeurilor. La momentul prezentului comunicat, zona 

este ecologizată. 

Au fost dispuse măsuri obligatorii după cum urmează: 

1.      Salubrizarea zonelor afectate de abandonări de deșeuri, iar deșeurile rezultate în 

urma acțiunilor de salubrizare se vor preda în baza documentelor justificative către 

operatorii autorizați în vederea eliminării. (Termen 24.11.2021) 

2.      Notificarea ABA AV și a GNM Argeș privind modul de realizare a măsurii. (Termen 

24.11.2021) 

3.      Se va monitoriza săptămânal zona (până după sărbători, respectiv până pe 

15.01.2022) și se va transmite către ABA A-V rezultatul verificărilor, inclusiv fotografii. 

La data controlului nu au fost aplicate sancțiuni de către ABA A-V sau GNM CJ Arges, dar s-

a demarat o cercetare comună „Apele Române" (ABA AV), GNM CJ Argeș și ANSVSA, în 

vederea identificării provenienței animalelor și a celor responsabili cu aruncarea 

deșeurilor. 

 

2.3.Pe Marea Neagră 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 
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III. CALITATEA MEDIULUI 

1. În domeniul aerului 

 

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează că, din rezultatele analizelor 

efectuate în intervalul 19-21.11.2021, 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 19.11.21: IS1, mun. Iasi, CJ1, Mun. Cluj Napoca, GL4, mun. Galati, GJ2, loc. Rovinari, si 

AR2, mun. Arad,  

- la 20.11.21, MM3, loc. Firiza, GJ2, loc. Rovinari, iar  

- la 21.11.21, IS1, Mun. Iasi, SV2, Mun. Suceava, GR2, Mun. Giurgiu, GJ2 loc. Rovinari, MH1, 

Mun. Drobeta Turnu Severin, GJ3, loc. Turceni, DJ3, Mun. Craiova. 

 

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: 

 

GNM CJ Hunedoara si A.P.M. Hunedoara revine cu informatii precizand că la data de 

22.11.2021, în jurul orei 01:30, în urma unui accident în care s-a răsturnat o cisternă, au fost 

deversate cca 5 t de combustibil pe sol în zona Carrefour Sântuhalm din municipiul Deva, pe 

marginea drumului DJ787. S-a intevenit cu 2 autospeciale ISU Hunedoara și s-a stopat evacuarea 

de combustibil. 

 

DS Dâmbovița inf. despre stingerea unui incendiu de litieră, izbucnit la data de 21.11.2021, 

ora 16.30, in zona OS Valea Mare, com. Ludești, jud. Dâmbovița, care a afectat 0,5 ha 
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arboret, de la câmpie, fiind stins la data de 21.11.2021, ora 18.15, de o echipă formată din 1 

personal silvic, 4 pompieri militari, 2 agenți de politie, 6 cetățeni, cu 8 bătătoare, 2 lopeți, 2 

vermorele, 1 autosuflantă. 

 

DS Bacau inf. telefonic despre stingerea unui incendiu de litieră, izbucnit la data de 

21.11.2021, ora 14.04, în zona OS Traian, com. Traian, jud. Bacău, care a afectat 0,5 ha 

arboret, fiind stins la data de 21.11.2021, ora 17.00, de o echipă formată din personal silvic, 

pompieri militari, agenți de politie, cetățeni. 

 

 

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 21.11.2021 – 22.11.2021 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 în 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, din cauza scăderii nivelului respectiv a 

debitului fluviului Dunărea pe sectorul Chiciu-Cernavoda-Hârşova, de la data de 21.09.2021, a 

început aplicarea prevederilor Planului de restricții și folosire a apelor în perioadele 

deficitare pentru BH Dunăre, 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 
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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. 

 

DIRECȚIA DE COMUNICARE, TRANSPARENȚĂ ȘI IT 


