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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 29.10.2021, ora 08.00 – 30.10.2021, ora 08.00 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situația și prognoza hidro pe râurile interioare şi Dunăre din 30.10.2021, ora 07.00 

RÂURI 

Debitele au fost, în general, staționare. 

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

cuprinşi între 30-100%, valorile cele mai mari înregistrându-se izolat pe unele râuri din 

bazinul inferior al Argeșului și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din 

bazinele hidrografice: Iza, Lăpuș, Bega Veche, Timiș, Nera, Tazlău, Bârlad, Jijia și izolat 

în bazinele inferioare ale Jiului, Oltului, bazinul superior al Argeșului și pe râurile din 

Dobrogea. 

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 29.10.2021 – 30.10.2021 a fost 

în ușoară creștere, având valoarea de 2400 m3/s, sub media multianuală a lunii octombrie 

(3850 m3/s). 

În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia – Calafat și în 

scădere pe sectorul Bechet – Tulcea. 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staționar (2400 m3/s). 

În aval de Porţile de Fier debitele vor fi relativ staționare pe sectorul Gruia – Corabia și 

în scădere pe sectorul Tr. Măgurele – Tulcea. 

 

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). 
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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; 

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 29.10.2021, ora 09.00 – 30.10.2021, ora 06.00 

ÎN ŢARĂ 

Vremea a fost predominant frumoasă. Cerul a fost mai mult senin, dar în Dobrogea, sudul 

Moldovei, local în Muntenia și zona deluroasă a Olteniei, noaptea, nebulozitatea joasă, 

stratiformă, s-a extins treptat. Vântul a suflat slab și moderat, cu unele intensificări în 

sudul Banatului și al Transilvaniei, precum și pe crestele montane. Temperaturile maxime 

s-au încadrat între 14 grade la Voineasa și Sulina și 21 de grade la Satu Mare, Baia Mare, 

Holod, Chișineu Criș, Ștei, Gurahonț, Câmpeni, Vărădia de Mureș, Lugoj, Caransebeș și 

Odorheiu Secuiesc. La ora 06.00 se înregistrau valori termice cuprinse între -6 grade la 

Miercurea Ciuc și 14 grade la Sulina și Mangalia. Dimineața și noaptea, pe arii restrânse 

în regiunile sudice, sud-estice și în centru s-a semnalat ceață.  

 

LA BUCUREŞTI 

Vremea a fost frumoasă. Cerul a fost mai mult senin, iar vântul a suflat slab până la 

moderat. Temperatura maximă, ușor mai ridicată decât normele climatologice specifice 

acestei date, a fost de 17 grade la Afumați și 18 grade la Filaret și Băneasa, iar la ora 

06.00 se înregistrau 3 grade în Băneasa, 4 grade la Afumaţi şi 6 grade la Filaret. 

 

3. Prognoza meteorologică în intervalul 30.10.2021, ora 09.00 – 31.10.2021, ora 09.00 
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ÎN ŢARĂ 

Valorile termice vor fi în scădere ușoară față de ziua anterioară în cea mai mare parte a 

țării. Temperaturile maxime se vor încadra între 12 și 19 grade, iar cele minime între -1 

și 9 grade, mai scăzute în zonele depresionare din estul Transilvaniei spre -6 grade. Cerul 

va fi mai mult senin în regiunile intracarpatice, dar în cele sudice și estice nebulozitatea 

de tip stratiform va fi pe arii relativ extinse, local va persista și izolat va fi burniță. Vântul 

va sufla slab și moderat, cu intensificări în sudul Banatului, în special la munte, la 

altitudini mari, unde la rafală se vor depăși viteze de 60...70 km/h, dar trecător și la 

viteze mai mici și pe crestele Carpaților Meridionali și în nordul Moldovei. Dimineața și 

noaptea, pe alocuri, în zonele joase de relief, va fi ceață. 

 

LA BUCUREŞTI 

Cerul va avea înnorări, iar în primele ore ale intervalului și noaptea vor fi condiții de 

ceață și de burniță. Vântul va sulfa slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în 

jurul valorii de 14 grade, iar cea minimă va fi de 4...6 grade. 

 

II. CALITATEA APELOR 

Administrația Națională Apele Române revine cu informații suplimentare referitor la 

fenomenul de poluare accidentală produs in data de 28.10.2021, orele 01:40, in timpul 

operatiunilor de descarcare a pacurei de la nava Angi, pavilion Malta, în portul Midia, 

dana 4, a terminalului exploatat de către Midia Marine Terminal SRL (MMT) menționând 

următoarele: 

- Nava Angie a fost scoasă din dana 4 și mutată în dana 3, pentru curățarea bordului 

tribord al navei și pentru a permite depoluarea zonei dintre cheu și navă, manevra 

a fost terminată către orele 09:00; 

- MMT a contractat servicii de depoluare de la CN APMC pentru zona de apă și 

Ecomaster pentru zona de uscat, la care se adaugă resursele proprii ale 

companiei, oameni, echipamente și materiale de răspuns la poluare; 

- Începând cu ora 09:15 a început activitatea de depoluare a zonei cheului danei 4 

de navele specializate Nicolae Zeicu și Sirius 2 ale CN APMC. De asemenea, 

ambarcațiunile MMT Sea Blade și Sea Rider cu echipamente de curățare au început 

spălarea navei cu protecție de baraj de antipoluare și absorbant de tip spill sorb. 

Se monitorizează și se intervine la orice pată de poluare/irizație găsită; 

- Continuă curățarea zonei de uscat cu mijloace mecanizate și personal de la firma 

Ecomaster. Până acum, s-a curățat cca. 40%, din suprafața contaminată. De 
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asemenea, se extrage cu vidanja orice cantitate rămasă lichidă în zona 

manifoldului și a basei platformei de retenție din Dana 4; 

- Personal MMT patrulează pe cheu și aplică absorbant în zona din interiorul 

barajului antipoluare din Dana 4. 

Vom reveni cu amănunte în funcție de evoluția fenomenului. 

 

Administrația Națională Apele Române informează că la data de 29.10.2021, la ora 

16.30, pe râul Crișul Repede, în dreptul Podului Sovata, din Municipiul Oradea, județul 

Bihor, s-a observat, plutind la suprafața apei, o pată de culoare albicioasă. A fost 

anunțată echipa de intervenție la poluări accidentale a A.B.A. Crișuri, care s-a deplasat 

in teren pentru verificări. Nu s-a observat mortalitate piscicolă. REZULTATE DIN ANALIZE 

(dacă s-au efectuat):proba1 (amonte Pod Sovata-Carol I mal drept) T apa=18 oC, PH= 7.0; 

proba 2 (Pod Sovata aval pod mijloc curs) T= 16 oC ; PH=7.5. Restul analizelor sunt in curs 

de efectuare. Vom reveni cu informații suplimentare. 

 

III. CALITATEA MEDIULUI 

1. În domeniul aerului 

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează că, din rezultatele analizelor 

efectuate la 28.10.2021 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: B-6, B-5, B-4, B-7, B-2, MS-2, AB-1, BV-3, BV-2, SB-3, BV-1, MS-

1, IS-6, SV-2, IS-1, SV-3, NT-2, SV-1, BC-2, IS-3, BT-1, VS-1, NT-1, SM-1, CJ-4, MM-3, CJ-

1, BH-2, BR-3, TL-3, TL-2, TL-1, GR-2, TR-1, CL-2, CL-1, PH-6, GJ-2, DJ-3MH-1, GJ-3, AR-

2, AR-3, HD-3, HD-1 și HD-2. 

 

2. În domeniul solului și vegetației 

Garda Forestieră Suceava informează despre producerea, la data de 28.10.2021, ora 

00.40 unui incendiu care a afectat 0,25 ha litieră într-un fond forestier privat pe raza 

comunei Siminicea, jud SV. Incendiul a fost stins in 29.10.2021 ora 01.15 prin intervenția 

a 1 silvicultor si 8 pompieri. Cauza: foc deschis in zona limitrofă. 

Garda Forestieră Suceava informează despre producerea, la data de 27.10.21, ora 

18.04, unui incendiu care a afectat 0,3 ha litieră într-un fond forestier de stat pe raza 

localității Probota, comuna Dolhasca, jud SV. Incendiul a fost stins în aceeași zi, la ora 
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19.10, prin intervenția unui silvicultor, a 11 pompieri, 2 polițiști și 5 cetățeni. Nu se 

cunosc cauzele declanșatoare. 

 

3. În domeniul supravegherii radioactivităţii mediului 

Nu s-au înregistrat evenimente deosebite. 

 

4. În municipiul Bucureşti 

Nu s-au înregistrat evenimente deosebite. 

 

 

 

DIRECȚIA DE COMUNICARE, TRANSPARENȚĂ ȘI IT 


