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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 12.09.2020, ora 08.00 – 13.09.2020, ora 08.00 

 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia şi prognoza hidro pe râurile interioare şi Dunăre din 13.09.2020, ora 07.00 

RÂURI  

Debitele au fost relativ staționare. 

Debitele se situează, în general, la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale 

lunare şi mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinul hidrografic Bârlad și pe afluenții Prutului. 

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 12-13.09.2020 a fost staţionar, 

având valoarea de 4100 m3/s, peste media multianuală a lunii septembrie (3800 m3/s). 

În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia-Oltenița și în creștere 

pe sectorul Călărași-Tulcea. 

 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staționar (4100 m3/s). 

În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere pe sectorul Gruia-Călărași şi în scădere 

pe sectorul Cernavodă-Tulcea. 

 

2. Situaţia meteorologică în intervalul 12.09.2020, ora 08.00 –13.09.2020, ora 06.00  

În ţară, vremea s-a menținut predominant frumoasă și caldă pentru această dată, 

călduroasă după-amiaza în Câmpia de Vest și în Câmpia Română. Cerul a fost variabil în 

regiunile intracarpatice și la munte și mai mult senin în restul teritoriului. Vântul a suflat 

slab și moderat, cu intensificări temporare ziua, local în Dobrogea și izolat în Banat, cu 

rafale ce au atins 45...50 km/h. Temperaturile maxime s-au încadrat între 24 de grade la 
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Sulina și 33 de grade la Bechet, iar la ora 06 se înregistrau valori termice cuprinse între 7 

grade la Miercurea Ciuc și 23 de grade la Constanța Dig, Sulina, Șiria și Oravița. La începutul 

și spre sfârșitul intervalului, pe arii restrânse în depresiuni a fost ceață. 

 

Observaţie: în intervalul de diagnoză au fost emise 3 mesaje pentru fenomene 

meteorologice periculoase imediate, după cum urmează: 2 de SRPV Sibiu și 1 de SRPV 

Bacău. 

 

La Bucureşti vremea s-a menținut frumoasă și mai caldă decât în mod normal la această 

dată. Cerul a fost mai mult senin, iar vântul a suflat slab și moderat. Temperatura maximă 

a fost de 30 de grade la Afumați și Băneasa și 31 de grade la Filaret, iar la ora 06.00, se 

înregistrau 14 grade la Băneasa, 16 grade la Afumați și 17 grade la Filaret. 

 

3. Prognoza meteorologică în intervalul 13.09.2020, ora 08.00–14.09.2020, ora 8.00 

În ţară, vremea va fi caldă pentru a doua decadă a lunii septembrie, călduroasă după-

amiaza în zonele de câmpie și de podiș. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări în cursul zilei 

în zona de munte și în sud-estul țării. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări 

pe litoral și pe crestele montane. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 și 33 de 

grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 8 și 21 de grade. Dimineața și noaptea, izolat 

în centrul teritoriului și în depresiunile intramontane se va semnala ceață. 

 

La Bucureşti, vremea va fi călduroasă. Cerul va fi variabil, mai mult senin dimineața. Vântul 

va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 31...32 de grade, iar cea minimă de 

17...18 grade, mai scăzută în zona preorășenească, spre 13 grade. 

 

II. CALITATEA APELOR 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite.   

 

III. CALITATEA MEDIULUI 

1. În domeniul aerului  

A.P.M. Prahova informează telefonic despre un incendiu de deșeuri izbucnit la data de 

12.09.2020, în jurul orei 20:40, pe amplasamentul S.C. Ecomaster S.A. din comuna Ariceștii 

Rahtivani. Se va reveni cu informaţii.  
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A.P.M. Iași informează telefonic că la seara de 12.09.2020 a izbucnit un incendiu la 

depozitul de deșeuri Ţuţora, suprafata afectată fiind de cca 1000 mp. Echipajele I.S.U. Iași 

intervin pentru stingere. Se va reveni cu informaţii.    

 

2. În domeniul solului şi vegetaţiei 

A.R.B.D.D. informează telefonic că la data de 12.09.2020, în jurul orei 08:00, în zona 

satului Vadu, comuna Corbu, jud. Constanţa, s-a produs o poluare a cca 40 mp de plajă cu 

2 mc de fluid de foraj biodegradabil pe bază de apă, amidon și gumă de santal. Fluidul 

provine de la un foraj orizontal pentru o conductă de gaze executat de GSP Offshore și 

Revicond HDD. Se precizează că nu a fost poluată apa Mării Negre. Măsuri: zona afectată 

a fost împrejmuită, se lucrează la recuperarea fluidului deversat. Se va reveni cu informaţii.      

 

3.  În domeniul supravegherii radioactivităţii mediului   

Menționăm că pentru factorii de mediu urmăriți nu s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de 

avertizare/alarmare și nu s-au semnalat evenimente deosebite. Parametrii constataţi la 

staţiile de pe teritoriul României s-au situat în limitele normale de variație ale 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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