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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 25.09.2021, ora 08.00 – 26.09.2021, ora 08.00 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situația și prognoza hidro pe râurile interioare şi Dunăre din 26.09.2021, ora 07.00 

RÂURI 

 

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

Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, unde au fost în 

ușoară scădere. 

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

30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe cursurile râurilor Sabar, Dâmbovița, 

Ialomița, pe cursurile superioare ale  Vișeului, Turului, Someșului, pe unii afluenți din bazinul 

superior și  mijlociu al Mureșului și pe unele râuri din Dobrogea și mai mici (sub 30% din 

normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Bistra, Caraș, Nera, Cerna, 

Tazlău, Bârlad, pe unii afluenți din bazinul superior al Argeșului și din bazinul Prutului. 

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

 

Debitele vor fi, în general, staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crasna, 

Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava,  unde vor fi în ușoară scădere. 

Sunt posibile creşteri izolate de niveluri şi debite pe unele râuri din zonele de deal și munte din 

nordul țării, ca urmare a precipitațiilor, slab cantitativ, prognozate. 

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

 

DUNĂRE 
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Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 25.09.2021 – 26.09.2021 a fost 

staţionar, având valoarea de 2700 m3/s, sub media multianuală a lunii septembrie (3800 

m3/s).    

În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia – Tr. Măgurele, staționare 

la Zimnicea și în scădere pe sectorul Giurgiu – Tulcea. 

 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (2700 m3/s). 

În aval de Porţile de Fier debitele vor fi staționare la Gruia și Călărași, în creştere pe sectorul 

Calafat – Oltenița şi în scădere pe sectorul Cernavodă – Tulcea. 

2. Situația meteorologică în intervalul 25.09.2021, ora 09.00 – 26.09.2021, ora 06.00 

ÎN ŢARĂ 

 

Vremea a continuat să se încălzească, devenind caldă pentru această perioadă în sud-vestul 

țării și apropiată de normal în rest. Cerul a prezentat unele înnorări în Maramureș, nordul 

Transilvaniei și al Moldovei și a fost senin în celelalte regiuni. Vântul a suflat slab și moderat, cu 

ușoare intensificări pe parcursul zilei în regiunile estice și în zona montană înaltă (unde rafalele 

au atins viteze în general de 65...75 km/h). Temperaturile maxime s-au încadrat între 15 grade 

la Ocna Șugatag și 30 de grade la Calafat, iar la ora 06.00 se înregistrau valori termice cuprinse 

între 5 grade la Bozovici și Făgăraș și 19 grade la Mahmudia. Izolat s-a semnalat ceață la 

începutul intervalului în Maramureș și Transilvania, iar noaptea în depresiunile intramontane și 

în Delta Dunării.  

OBSERVAȚII - de ieri dimineață de la ora 06.00 a fost în vigoare o atenționare cod galben pentru 

fenomene meteorologice periculoase imediate, emisă de SRPV Cluj. 

 

LA BUCUREŞTI 

 Vremea a continuat să se încălzească, astfel încât valorile termice diurne s-au situat ușor 

peste cele specifice perioadei. Cerul a fost mai mult senin, iar vântul a suflat în general slab. 

Temperatura maximă a fost de 25 de grade la Afumați și Băneasa și 26 de grade la Filaret, iar la 

ora 06.00 se înregistrau 10 grade la Afumați și Băneasa și 11 grade la Filaret. 

 

 3. Prognoza meteorologică în intervalul 26.09.2021, ora 09.00 – 27.09.2021, ora 09.00 

ÎN ŢARĂ 
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 Vremea va fi, în general, frumoasă și va continua să se încălzească ușor, devenind caldă 

pentru această dată. Pe parcursul zilei cerul va fi variabil în nord și nord-est și mai mult senin în 

rest, iar seara și noaptea se va înnora în cea mai mare parte a Moldovei unde, izolat, vor fi 

condiții de ploaie slabă sau burniță. Vântul va sufla slab şi moderat. 

Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 30 de grade, cu cele mai ridicate valori în 

vestul Olteniei și sudul Banatului, iar cele minime vor fi cuprinse, în general, între 6 și 16 grade. 

Pe arii restrânse, dimineaţa şi noaptea, în special în centrul țării, se va semnala ceaţă. 

LA BUCUREŞTI  

 Vremea va fi frumoasă și va deveni caldă pentru această dată. Cerul va fi mai mult senin, iar 

vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 27 de grade, 

iar cea minimă va fi de 11...13 grade. 

 

II. CALITATEA APELOR 

2.1. Pe fluviul Dunărea 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

 

2.2.Pe râurile interioare 

 

ABA Crișuri informează despre producerea unei poluări a apei cursului Peta, în zona mun. 

Oradea, jud. Bihor, cu ape de culoare negricioasă, ca urmare a obturării unui canal de 

evacuare ape menajere, care aparţine de SC Compania de Apa Oradea SA, la data de 

25.09.2021, ora 19:10. S-a luat măsura de oprire a scurgerii şi diminuare a poluării. 

A.B.A. Mureş informează că în cadrul sistemului hidroedilitar Turda-Câmpia Turzii (aparținând 

operatorului SC Compania de Apa Arieș SA), jud. Cluj, din cauza lucrărilor de reabilitare a 

canalului colector, deversarea de ape menejare ne-epurate, evacuate direct prin colectorul 

pluvial Poiana (municipiul Turda) în râul Arieş, începută în data de 23.09.2021, ora 08:00, a fost 

stopată la data de 25.09.2021, ora 15:00. 

 

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 23.09.2021, 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 stația de monitoring transfrontalier, cu indicativul IS-6 (comuna Ungheni), jud. 

Iaşi. 

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: 

 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite, iar la nivelul fondului forestier de stat nu s-au 

înregistrat incendii sau doborâturi de vânt. 

 

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 23.09 - 24.09.2021 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. 
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5. Probleme de Alimentări cu apă: 

- A.B.A. Prut-Bârlad: În judetul Vaslui: se menţin prevederile „Planului de restricții și folosire a 

apei în perioade deficitare”, astfel: 

    * treapta III - pentru S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI – Sucursala Vaslui din acumularea Solesti.  

 

A.B.A. Dobrogea-Litoral: În judetul Constanţa, datorită 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 restrictii si folosire a apelor in perioadele deficitare pentru 

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. 

 

 

DIRECȚIA DE COMUNICARE, TRANSPARENȚĂ ȘI IT 


