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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 21.11.2021, ora 08.00 – 22.11.2021, ora 08.00 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia şi prognoza hidro pe râurile interioare şi Dunăre din 22.11.2021, ora 07.00 

RÂURI  

Debitele au fost, în general, relativ staționare, exceptând cursul mijlociu și inferior al 

Someşului (aval s.h. Dej) și cursul inferior al Mureșului (aval s.h. Săvârșin), unde au fost în 

creştere uşoară ca urmare a propagării. 

Pe râurile din bazinele Vişeu, Iza, Tur, Lăpuş și pe cursul mijlociu și inferior al Jiului 

debitele au fost în scădere ușoară. 

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 râurile din bazinul hidrografic 

al Sabarului, cursul superior al Turului, cursul mijlociu al Dâmboviței și mai mici (sub 30% 

din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Mara, Lăpuș, Crișul Alb, Crișul 

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

bazinul inferior al Oltului, unii afluenți din bazinul superior al Argeșului și pe unele râuri 

din Dobrogea. 

Formațiunile de gheață (gheață la maluri) existente pe cursul superior al râului Bistrița au 

fost în uşoară diminuare.  

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

 

Debitele vor fi, în general, relativ staționare, exceptând cursurile inferioare ale Someșului 

și Mureșului (aval s.h. Radna), unde vor fi în creştere uşoară ca urmare a propagării. 

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

mai ales pe cele din sud-vestul, centrul și nord-estul țării, ca urmare a precipitațiilor slabe 

cantitativ prognozate. 

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

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE. 
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Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 21-22.11.2021 a fost staționar, 

având valoarea de 3000 m3/s, sub media multianuală a lunii noiembrie (4650 m3/s). 

În aval de Porţile de Fier debitele au fost relativ staţionare pe sectorul Gruia-Calafat şi în 

scădere pe sectorul Bechet-Tulcea. 

 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (2900 m3/s). 

În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere. 

 

Alimentări cu apă 

A.B.A. Argeș-Vedea 

Toți consumatorii sunt alimentați normal. 

Alimentarea cu apă a municipiului București: 

-r. Argeș: Ac. Zavoiul Orbului   20.0 mc/s; 

-r. Dâmbovița: ac. Văcărești:   4.0 mc/s;  

-CA2:                                      2.0 mc/s;  

-Deriv. Mircea Vodă:                0,9 mc/s. 

 

A.B.A. Crişuri 

Debitul râului Barcău în secţiunea Nuşfalău este 0.392 mc/s. 

Debitul râului Crişul Alb în secţiunea Crişcior este 0.520 mc/s. 

 

A.B.A. Dobrogea-Litoral 

Datorită scăderii semnificative a nivelului, respectiv a debitului fluviului Dunărea pe 

sectorul Chiciu-Cernavodă-Hârșova, precum și ca urmare a tendinței de scădere pentru 

următoarea perioadă, începând din data de 21.09.2021 au fost puse în aplicare prevederile 

Planului de restricții și folosire a apelor în perioadele deficitare pentru BH Dunăre 2021, 

respectiv faza de atenționare/avertizare. 

 

2. Situaţia meteorologică în intervalul 21.11.2021, ora 08.00 –22.11.2021, ora 06.00  

În ţară, în nord-vest și centru, în condiții de nebulozitate persistentă, pe alocuri ceață și 

trecător burniță, valorile termice diurne s-au situat în jurul mediilor multianuale. În 

celelalte regiuni vremea a fost predominant frumoasă și caldă pentru această dată, chiar 

deosebit de caldă în Moldova (abateri de 9...10 grade); cerul a fost mai mult senin, iar 

ceața a fost prezentă pe arii restrânse dimineața și spre sfârșitul nopții. Vântul a suflat slab 
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și moderat, cu intensificări în zona montană înaltă, dar izolat și cu viteze mai mici și în 

sudul Banatului, al Moldovei și în Delta Dunării. Temperaturile maxime s-au încadrat între 

3 grade la Târnăveni, Boița, Târgu Secuiesc și Voineasa și 17 grade la Adjud, Pătârlagele și 

Focșani. La ora 06.00 se înregistrau valori termice cuprinse între -4 grade la Curtea de Argeș 

și Întorsura Buzăului și 10 grade la Sfântu Gheorghe-Deltă. 

 

Observație: în intervalul de diagnoză au fost în vigoare 16 atenționări cod galben pentru 

fenomene meteorologice periculoase imediate, emise după cum urmează: 9 de SRPV Sibiu, 

3 de SRPV Cluj, 2 de CNPM pentru Muntenia și câte una de SRPV Timișoara și SRPV Bacău. 

 

La Bucureşti, vremea a fost frumoasă și mai caldă decât în mod normal pentru această 

perioadă. Cerul a fost senin, iar vântul a suflat slab până la moderat. Temperatura maximă 

a fost de 14 grade la toate stațiile meteorologice, iar la ora 06.00 se înregistrau 3 grade la 

Filaret și Afumați și 4 grade la stația meteorologică Băneasa. 

 

3. Prognoza meteorologică în intervalul 22.11.2021, ora 08.00–23.11.2021, ora 8.00 

În ţară, în cea mai mare parte a teritoriului, dar mai ales în sud și sud-est vremea va fi 

caldă pentru ultima decadă a lunii noiembrie. Pe parcursul zilei cerul va fi mai mult senin 

în sud-estul teritoriului și în zonele montane și submontane, iar în rest, îndeosebi în prima 

parte a zilei, local va fi ceață sau nori de nivel jos. Seara și noaptea, treptat, nebulozitatea 

se va extinde și temporar va ploua în general slab în regiunile sud-vestice, centrale și nord-

estice și pe arii mai restrânse în rest. În Carpații Orientali și pe crestele Carpaților 

Meridionali, dar posibil și în zona deluroasă din nordul Moldovei și în estul Transilvaniei se 

vor semnala precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări spre 

sfârșitul intervalului în estul țării și în extremitatea de vest. Temperaturile maxime se vor 

încadra, în general, între 6 și 15 grade, iar cele minime între -1 și 7 grade. 

 

La Bucureşti, vremea se va menține caldă pentru această dată. Pe parcursul zilei cerul va 

fi variabil spre senin, însă noaptea treptat se va înnora și va ploua slab. Vântul va sufla slab 

până la moderat. Temperatura maximă va fi de 13...14 grade, iar cea minimă de 4...6 

grade. 

 

II. CALITATEA APELOR 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite.  
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III. CALITATEA MEDIULUI 

1. În domeniul aerului 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite.  

 

2. În domeniul solului şi vegetaţiei  

A.P.M. Hunedoara informează telefonic că la data de 22.11.2021, în jurul orei 02:00, în 

urma unui accident în care s-a răsturnat un tir au fost deversate cca 5 t de combustibil pe 

sol în zona Carrefour Sântuhalm din municipiul Deva. Se va reveni cu informații. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECȚIA DE COMUNICARE, TRANSPARENȚĂ ȘI IT 


