
 

  

 

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 30.10.2021, ora 08:00 – 31.10.2021, ora 08:00 

 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia şi prognoza hidrologică pe râurile interioare şi Dunăre din 31.10.2021, 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, pe unii 

afluenți ai Crișului Negru (Vl. Roșie, Holod, Teuz), ai Crișului Alb (Bănești, Cigher) 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 30.10.2021 – 31.10.2021 a 

fost staţionar, 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 – Bechet, relativ 

staționare pe sectorul Corabia – Tr. Măgurele și în scădere pe sectorul Zimnicea – Tulcea. 

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

În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în uşoară creştere pe sectorul Gruia – Tr. Măgurele, 

relativ staționare pe sectorul Zimnicea – Giurgiu și în scădere pe sectorul Olteniţa – 

Tulcea. 
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Alimentări cu apă 

A.B.A. Prut-Bârlad 

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. 

 

 

2. Situaţia meteorologică în intervalul 30.10.2021, ora 09:00 –31.10.2021, ora 06:00 

ÎN ŢARĂ 

Vremea s-a menținut frumoasă și mult mai caldă decât în mod normal pentru sfârșitul 

lunii octombrie în regiunile intracarpatice, unde cerul a fost senin pe tot parcursul 

intervalului. În restul teritoriului, regimul termic a fost caracterizat de valori în marea 

lor majoritate mai mari decât cele specifice datei; ziua cerul a fost variabil, exceptând 

sud-estul, unde local au fost nori joși și cu totul izolat, trecător burniță, iar noaptea 

nebulozitatea joasă s-a extins treptat. Vântul a suflat slab și moderat, cu intensificări în 

sudul Banatului, cu viteze la rafală în general de 60...70 km/h, pe suprafețe mici și 

temporar în zona montană înaltă, iar la viteze mult mai mici în timpul zilei și în nordul 

Moldovei. Temperaturile maxime s-au încadrat între 11 grade la Mahmudia, Alexandria și 

Giurgiu și 21 de grade la Timișoara și Vărădia de Mureș. La ora 06.00, se înregistrau 

temperaturi cuprinse între -9 grade la Miercurea Ciuc și 13 grade la Mangalia. A fost ceață, 

în prima parte a zilei local în sud-est și izolat în rest. 

Observaţii: de ieri dimineață de la ora 06.00 au fost în vigoare 23 atenționări cod galben 

pentru fenomene meteorologice periculoase imediate, emise după cum urmează: 

- 9 de SRPV Sibiu; 

- 7 de CNPM (6 pentru Muntenia și 1 pentru SRPV Timișoara); 

- 3 de SRPV Bacău; 

- 3 de SRPV Timișoara; 

- 1 de SRPV Constanța. 

 

LA BUCUREŞTI 

Vremea a fost predominant închisă, iar în prima parte a zilei, îndeosebi în zona 

preorășenească a fost ceață. Vântul a suflat slab până la moderat. Temperatura maximă, 

în scădere ușoară față de ziua anterioară, a fost de 15 grade la toate stațiile 

meteorologice, iar la ora 06.00 se înregistrau 9 grade. 
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3. Prognoza meteorologică în intervalul 31.10.2021, ora 08:00 –01.11.2021, ora 08:00 

ÎN ŢARĂ 

Vremea va fi frumoasă în regiunile intracarpatice, unde cerul va fi mai mult senin. În 

restul teritoriului nebulozitatea joasă va persista, iar pe arii restrânse, trecător se vor 

semnala ploi slabe sau burniță. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări 

în sudul Banatului și la munte, în special la altitudini mari, iar ziua și în nord-est dar la 

intensități mult mai mici. Temperaturile maxime, în scădere ușoară față de intervalul 

anterior, se vor încadra între 11 și 19 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -5 grade 

în estul Transilvaniei și în jurul a 10 grade pe litoral. Dimineața și noaptea, pe alocuri, în 

zonele joase de relief, va fi ceață. 

 

LA BUCUREŞTI 

Vremea va fi închisă, dimineața vor fi condiții de ceață, iar în a doua parte a intervalului 

probabilitatea pentru ploi slabe sau burniță va fi în creștere. Vântul va sufla în general 

slab. Temperatura maximă va fi de 14...15 grade, iar cea minimă va fi de 6...7 grade. 

 

 

II. CALITATEA APELOR 

2.1. Pe fluviul Dunărea 

Administrația Națională Apele Române şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Călăraşi 

informeză despre producerea, la data de 30.10.2021, la ora 09:30, unei poluări 

accidentale cu produs petrolier a apei fluviului Dunărea (pete de produs petrolier de 

diferite dimensiuni pe suprafaţa apei), în zona km 388-390, judeţul Călăraşi. 

Reprezentanţii S.G.A. Călăraşi, I.S.U. Călăraşi şi G.N.M. Călăraşi s-au deplasat la faţa 

locului. Cauza poluării este în curs de identificare (cauza probabilă: deversarea apelor 

uzate din santina unei ambarcaţiuni aflate în tranzit). 

În jurul orei 15:00, la km 374, mal stâng Dunăre, secţiunea Chiciu, au fost observate 

prezenţa unor irizaţii petroliere. 

La ora 16:00 o navă care aparţine APDF Călăraşi a început observarea şi intervenţia asupra 

undei de poluare. 

În circa 18-20 de ore de la trecerea din punctul de observare Chiciu, km 374 (ora 15:00) 

unda de poluare va ajunge pe cursul fluviului Dunărea la km 300 - Cernavoda şi km 44 - 

Borcea Feteşti.  

Se va reveni cu informaţii în funcţie de evoluţia fenomenului. 
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Administrația Națională Apele Române informează că la data 30.10.2021, în jurul orei 

10:00, a fost semnalată, de Căpitănia Zonală Constanţa, prezenţa unei irizaţii de 

hidrocarburi pe canalul Dunăre-Marea Neagră, între Km 41-44, judeţul Constanţa. A fost 

împrăştiat material absorbant pe suprafaţa apei, iar sub acţiunea vântului irizaţia s-a 

restrâns pe malul drept, pe o lungime de aproximativ 200 m, între Km. 44-45. Situaţia 

este sub control, astfel că nu reprezintă risc de mediu.  

Se va reveni cu amănunte în funcţie de evoluţia fenomenului. 

 

2.2. Pe râurile interioare 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

2.3. Pe Marea Neagră 

Administrația Națională Apele Române revine cu informaţii referitoare la fenomenul de 

poluare accidentală produs la data de 28.10.2021, orele 01:40, în timpul operaţiunilor de 

descărcare a păcurei de la nava Angi, pavilion Malta, în portul Midia, dana 4, a 

terminalului exploatat de către Midia Marine Terminal. 

La data de 29.10.2021 au fost colectate cu nava Nicolae Zeicu de la CN APMC toate 

cantităţile compacte de păcură din interiorul barajelor de retenţie, de asemenea în 

intervalul 08:00 – 24:00 nava Sirius de la CNAPMC şi Pilotina MMT au urmărit şi intervenit 

la toate zonele din port unde a fost identificat strat subţire de poluant. S-a consumat cca. 

1,5 tone absorbant. La uscat au continuat lucrările de colectare a materialului poluant 

solidificat şi amestecat cu absorbant. 

La data de 30.10.2021: 

- continuă lucrările la uscat de curăţare a zonei contaminate, se extrag sacii încărcaţi şi 

se depozitează pe zona protejată în vederea transportării şi neutralizării; 

- se scot la uscat barajele de reţinere care nu mai au niciun aport, din contra fiind 

contaminate prezintă risc de continuare a poluării; nava Nicolae Zeicu va asista şi va 

colecta orice cantitate de poluant care mai poate fi gasită în baraje, la momentul 

desfacerii lor; 

- continuă patrularea prin port şi se aplică absorbant în zonele care necesită acest 

tratament. 

Se va reveni cu amănunte în funcție de evoluția fenomenului. 

 

 

III. CALITATEA MEDIULUI 
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1. În domeniul aerului 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

2. În domeniul solului şi vegetaţiei 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

3. În domeniul supravegherii radioactivităţii mediului 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

4. În municipiul Bucureşti 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

 

DIRECȚIA DE COMUNICARE, TRANSPARENȚĂ ȘI IT 


