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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITAŢII MEDIULUI 

în intervalul 05.04.2021 ora 08.00 – 06.04.2021, ora 08.00 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia și prognoza hidrologică pe râurile interioare și Dunăre, din 06.04.2021, ora 08.00 

RÂURI:  

Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice Jijia și Bârlad și pe cursul 

mijlociu și inferior al Prutului unde au fost relativ staționare, și cursul mijlociu și inferior al 

Mureșului, cursul inferior al Târnavei și cursul mijlociu al Oltului unde au fost în creștere prin 

propagare.  

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 bazinele hidrografice: Tur, Crasna, 

Târnave, Bega, Bârzava, Prahova, Suceava, Moldova, Putna, Buzău, bazinele superioare și mijlocii 

ale Mureșului și Oltului, cursul Siretului, cursurile superioare ale Crișului Repede, Trotuşului, 

Prutului, bazinul inferior al Someșului şi mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega 

Veche, Bârlad și Jijia. 

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

 

Debitele vor fi, în general, în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Tur, 

Lăpuș, Crasna, Barcău, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, bazinele superioare ale Crișurilor și Someșului 

Mic, bazinul mijlociu al Oltului, bazinul mijlociu și inferior al Mureșului și râurile din Dobrogea unde 

vor fi în creștere ca urmare a precipitațiilor prevăzute, cedării apei din stratul de zăpadă și 

propagării și râurile din bazinele hidrografice Bârlad și Prut, unde vor fi relativ staționare. 

 

La acumularea Zetea / r.Târnava Mare, în 06.04.2021 la ora 02.00 este depăşită Faza I (623.00  

Faza I + 9 cm, în creştere cu 2 cm faţă de citirea de la ora 22.00). 

 

DUNĂRE: 
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Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 05.04.2021 – 06.04.2021 a fost 

staționar, având valoarea de 5500 m3/s, sub media multianuală a lunii martie (6700 m3/s). 

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

ușoară pe sectorul Zimnicea – Tulcea. 

 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere ușoară (5600 m3/s). 

În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere ușoară pe sectoarele Gruia – Calafat și Giurgiu – 

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

 

RESTRICŢII ALIMENTĂRI CU APĂ 

Judetul Vaslui:  se menţin prevederile „Planului de restricţii şi folosire a apei în perioade 

deficitare”, astfel: 

- treapta III - pentru S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI – Sucursala Negreşti din acumularea Căzăneşti; 

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

2. Situaţia meteorologică în intervalul 05.04.2021, ora 08.00 – 06.04.2021, ora 08.00 

 

În ţară, vremea a fost deosebit de rece pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Cerul 

a fost variabil, cu înnorări temporar mai accentuate, ziua, în sudul și centrul țării, precum și la 

munte, iar spre sfârșitul intervalului în nord-vest. Cu totul izolat, a plouat slab în Lunca Dunării, iar 

in Transilvania, trecător, au fost precipitații slabe, mixte. La munte, izolat, a nins slab. Vântul a 

prezentat intensificări în zona înaltă de munte, cu viteze de până la 94 km/h (Vf. Iezer), spulberând 

zăpada, iar local și temporar și în regiunile estice, nord-vestice și centrale, cu până la 55...60 km/h. 

Stratul de zăpadă, măsurat aseară la ora 21, era de până la 307 cm în Munții Făgăraș (Bâlea Lac). 

Temperaturile maxime s-au încadrat între 7 grade la Joseni și 15 grade la Focșani, iar la ora 06.00 se 

înregistrau valori termice cuprinse între -5 grde la Miercurea Ciuc și Toplița și 8 grade la Sulina. Spre 

sfârșitul intervalului s-a semnalat brumă pe arii restrânse în sudul și centrul țării și izolat în rest 

 

La Bucureşti, vremea a fost rece pentru această dată. Cerul a fost temporar noros ziua, apoi s-a 

degajat, iar vântul a suflat slab și moderat. Temperatura maximă a fost de 13 grade la Filaret și 

Băneasa și 12 grade la Afumați, iar la ora 06.00 se înregistrau -2 grade la stația meteo Băneasa, 0 

grade la Afumați și 2 grade la Filaret. În nordul orașului, spre dimineață, s-a semnalat brumă. 
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3. Prognoza meteorologică în intervalul 06.04.2021, ora 08.00 – 07.04.2021, ora 08.00 

În ţară, pe parcursul zilei, în vestul, nord-vestul și, parțial, centrul ţării, vremea va fi deosebit de 

rece, cerul se va înnora şi temporar vor fi precipitaţii predominant sub formă de ploaie, iar după-

amiaza și seara, mixte. În restul teritoriului, vremea se va încălzi şi va fi în general frumoasă, dar 

după-amiaza în sud-est vor fi înnorări temporar accentuate și, local, averse de ploaie, însoțite și de 

descărcări electrice. Spre seară și noaptea, înnorările se vor extinde și vor cuprinde treptat toate 

regiunile. În vest, centru și nord vor fi precipitaţii moderate cantitativ, mai ales sub formă de 

lapoviţă și ninsoare, pe alocuri cu depunere de strat de zăpadă, iar în toate zonele de munte va 

ninge și se va depune strat nou de zăpadă. În regiunile sudice şi sud-estice vor predomina ploile, în 

general slabe cantitativ și pe arii restrânse. Vântul va sufla tare la munte, în special la altitudini de 

peste 1500 m, unde va viscoli zăpada (rafale de peste 70...80 km/h în Carpații Meridionali), dar 

intensificări ale vântului cu viteze, în general, de 45...55 km/h vor fi, local și temporar, și în zonele 

mai joase de relief. Temperaturile maxime se vor încadra între 4 grade în Dealurile de Vest şi 19 

grade în sud-estul Munteniei, iar cele minime vor fi cuprinse, în general, între -3 și 7 grade. Izolat, 

noaptea, în nord-vest, vor fi condiții de ceață și brumă. 

 

La Bucureşti, vremea se va încălzi semnificativ, astfel încât temperatura maximă va fi de 17...18 

grade, iar cea minimă de 4...6 grade, valori normale pentru această dată. Cerul va fi variabil, cu 

înnorări mai accentuate spre seară și noaptea, când, trecător, va ploua slab. Vântul va sufla slab şi 

moderat, cu unele intensificări la sfârşitul intervalului. 

 

4. Buletin nivometeorologic pentru perioada 05.04.2021, ora 20.00 - 06.04.2021, ora 20.00: 

Masivul Făgăraş - risc 3 - însemnat 

La peste 1800 m, în partea superioară se întâlnește un nou strat de zăpadă proaspătă, ce depășește 

pe alocuri 15-25 cm. Vântul, care a suflat în ultimele zile din direcții variabile, a favorizat formarea 

de noi plăci de vânt pe versanții nordici, estici și sudici, unele de grosimi considerabile, iar în zonele 

adăpostite, de depozite mai însemnate. Mai ales la supraîncărcări, plăcile recent formate dar și cele 

mai vechi din apropierea crestelor se pot fisura, iar stratul instabil din partea superioară a zăpezii 

constituit din zăpada proaspăt depusă poate aluneca peste cel vechi, inclusiv spontan sub acțiunea 

insolației pe versanții însoriți, ducând la declanșarea unor avalanșe de dimensiuni medii pe pantele 

mai înclinate. 



 Nesecret 
 

 

 

Bd. Libertăţii, nr.12, Sector 5, Bucureşti 
Tel: +4 021 316 0219 
Fax: +4 021 319 4609 
e-mail: dispmonit@mmediu.ro   
website: www.mmediu.ro 

La altitudini mai mici de 1800 m, alternanța temperaturilor pozitive și negative din ultimele zile a 

dus la consolidarea ușoară a stratului. La suprafață întâlnim cruste de îngheț la orele dimineții. Pe 

pantele înclinate, izolat spontan la orele amiezii, dar mai ales la supraîncărcări, se pot declanșa 

avalanșe de dimensiuni mici și cu totul izolat medii în zonele cu depozite, în special la altitudini de 

peste 1500 m. 

Masivul Bucegi - risc 3 - însemnat 

La peste 1800 m, în partea superioară predomină plăcile de vânt, mai ales pe versanții nordici, estici 

și sudici, unele de grosimi considerabile și se întâlnește un nou strat de zăpadă proaspătă, ce 

depășește pe alocuri 15-20 cm. În zonele adăpostite întâlnim depozite mai însemnate. Mai ales la 

supraîncărcări, plăcile recent formate dar și cele mai vechi din apropierea crestelor se pot fisura, iar 

stratul instabil din partea superioară a zăpezii constituit din zăpada proaspăt depusă poate aluneca 

peste cel vechi, inclusiv spontan sub acțiunea insolației pe versanții însoriți, ducând la declanșarea 

unor avalanșe de dimensiuni medii, pe pantele mai înclinate. 

La altitudini mai mici de 1800 m, alternanța temperaturilor pozitive și negative din ultimele zile a 

dus la consolidarea ușoară a stratului. La suprafață întâlnim cruste de îngheț la orele dimineții. Pe 

pantele înclinate, izolat spontan la orele amiezii, dar mai ales la supraîncărcări, se pot declanșa 

avalanșe de dimensiuni mici și cu totul izolat medii în zonele cu depozite, în special la altitudini de 

peste 1500 m. 

Masivul Rodnei - risc 3 - însemnat 

La peste 1800 m, în partea superioară se întâlnește un strat de zăpadă recentă, ce depășește pe 

alocuri 20-30 cm și multiple plăci de vânt, mai recente pe versanții nordici, estici și sudici, unele de 

grosimi considerabile. În zonele adăpostite sunt depozite mai însemnate de zăpadă. Mai ales la 

supraîncărcări, plăcile recent formate dar și cele mai vechi din apropierea crestelor se pot fisura, iar 

stratul instabil din partea superioară a zăpezii constituit din zăpada recent depusă poate aluneca 

peste cel vechi, ducând la declanșarea unor avalanșe de dimensiuni medii pe pantele mai înclinate. 

Sub 1800 m, temperaturile vor fi predominant negative și sunt așteptate ninsori în cursul după-

amiezii și serii de mâine care să depună un strat nou de peste 5 cm. Pe pantele înclinate, mai ales la 

supraîncărcări mari, zăpada recentă din ultimele zile, de la altitudini de peste 1500 m, poate 

aluneca peste straturile mai vechi și mai dure, ducând astfel la declanșarea de avalanșe de 

dimensiuni mici și izolat medii în zonele cu depozite mai însemnate. 

Masivul Parâng-Şureanu - risc 3 - însemnat 
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La peste 1800 m, în partea superioară se întâlnește un nou strat de zăpadă proaspătă, ce depășește 

pe alocuri 20-25 cm. Vântul, care a suflat în ultimele zile din direcții variabile, a favorizat formarea 

de noi plăci de vânt pe versanții nordici, estici și sudici, unele de grosimi considerabile, iar în zonele 

adăpostite, de depozite mai însemnate. Mai ales la supraîncărcări, plăcile recent formate dar și cele 

mai vechi din apropierea crestelor se pot fisura, iar stratul instabil din partea superioară a zăpezii 

constituit din zăpada proaspăt depusă poate aluneca peste cel vechi, inclusiv spontan sub acțiunea 

insolației pe versanții însoriți, ducând la declanșarea unor avalanșe de dimensiuni medii pe pantele 

mai înclinate. 

La altitudini mai mici de 1800 m, vechiul stratul este consolidat, iar în partea superioară se găsește 

un strat de zăpadă proaspătă ce depășește pe alocuri 20 cm. Pe pantele înclinate, mai ales la 

supraîncărcări, se pot declanșa avalanșe de dimensiuni mici și cu totul izolat medii în zonele cu 

depozite, în special la altitudini de peste 1500 m. 

Muntii Ţarcu-Godeanu - risc 3 - însemnat 

În partea superioară a stratului, atât peste cât și sub 1800 m, se întâlnește un nou strat de zăpadă 

proaspătă, ce depășește pe alocuri 25-30 cm. Vântul, care a suflat în ultimele zile din direcții 

variabile, a favorizat formarea de noi plăci de vânt la peste 1800 m pe versanții nordici, estici și 

sudici, unele de grosimi considerabile, iar în zonele adăpostite, de depozite mai însemnate. Mai ales 

la supraîncărcări, plăcile recent formate dar și cele mai vechi din apropierea crestelor se pot fisura, 

iar stratul instabil din partea superioară a zăpezii constituit din zăpada proaspăt depusă poate 

aluneca peste cel vechi, ducând la declanșarea unor avalanșe de dimensiuni medii și izolat mari, pe 

pantele mai înclinate. 

La altitudini mai mici de 1800 m, zăpada proaspătă s-a depus peste crustele vechiului strat, umezit 

și consolidat apoi prin ingheț. Ninsori noi sunt așteptate mâine după orele amiezii. Pe pantele 

înclinate, atât spontan, dar mai ales la supraîncărcări, se pot declanșa avalanșe de dimensiuni mici și 

cu totul izolat medii în zonele cu depozite, în special la altitudini de peste 1500 m. 

Masivul Călimani-Bistriţei-Ceahlău -  risc 3 - însemnat 

În zonele înalte, în partea superioară predomină plăcile de vânt, mai ales pe versanții nordici, estici 

și sudici, unele de grosimi considerabile și se întâlnește un nou strat de zăpadă proaspătă, ce 

depășește pe alocuri 25 cm. Vechiul strat s-a stabilizat. În zonele adăpostite sunt acumulări mai mari 

de zăpadă. Pe pantele înclinate, mai ales la supraîncărcări, se pot produce avalanșe prin fisurarea 

plăcilor recente de vânt sau care să angreneze zăpada proaspătă din partea superioară, riscul fiind 

amplificat în zonele cu depozite mai consistente. 
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La altitudini mai mici de 1800 m, stratul de zăpada, deși are dimensiuni importante, are în partea sa 

superioară un strat instabil de zăpadă proaspătă de doar 15-20 cm, izolat cu valori mai mari pe văile 

cu acumulări mai importante. Pe pantele înclinate, din zona 1500-1800 m, mai ales la 

supraîncărcări, se pot declanșa avalanșe de dimensiuni mici și izolat medii în zonele cu depozite 

consistente, în special la altitudini de peste 1500 m. 

Masivul Vladeasa-Muntele Mare - risc 2 - moderat 

Vechiul strat s-a tasat și consolidat. La suprafață se găsesc câțiva cm de zăpadă proaspătă, iar 

ninsorile din perioada următoare vor duce la creșterea stratului de zăpadă. Pe anumite văi sunt 

formate depozite mai însemnate. Pe văile și pantele înclinate cu acumulări mai mari, izolat se pot 

declanșa avalanșe de dimensiuni mici, riscul fiind amplificat la supraîncărcări. 

 

PROGNOZA VREMII ÎN INTERVALUL 05.04.2021, ora 20.00 - 06.04.2021, ora 20.00: 

Vremea va fi rece. Cerul va fi variabil în cursul nopții și se va acoperi treptat mâine începând cu 

masivele din nordul și vestul țării. Spre seară nebulozitatea se va extinde în întreaga arie montană. 

Pe arii extinse în nordul Carpaților Orientali, în cei Occidentali și în vestul Meridionalilor și local în 

rest, se vor semnala precipitații predominant sub formă 

de ninsoare, iar la altitudini de sub 1400 m vor fi trecător și precipitații mixte. Izolat, cantitățile de 

apă cumulate vor depăși 10-15 l/mp, iar stratul de zăpadă va crește în zonele înalte. Vântul va 

prezenta intensificări mai susținute în cursul nopții, cu peste 70...80 km/h pe creste, viscolind sau 

spulberând zăpada, iar mâine va mai prezenta intensificări de 50-60 km/h în cursul zilei urmând a se 

intensifica în cursul serii și al nopții. Se va semnala local ceață, asociată și cu depunere de chiciură 

pe creste. 

 

Temperaturi prognozate în intervalul 05.04.2021, ora 20.00 - 06.04.2021, ora 20.00: 

Peste 1800 m: temperaturi minime: -8 la -4 gr.C; temperaturi maxime: -3 la 2 gr.C 

Sub 1800 m: temperaturi minime: -4 la -1 gr.C; temperaturi maxime: -2 la 6 gr.C 

Vânt la peste 2000 m: din sector sud-vestic, cu intensificări temporare de 70-80 km/h în prima 

parte a intervalului, apoi va slăbi în intensitate și se va roti din sector nord-vestic 

Izoterma de 0 grade: oscilează între 900-1200 m în toate masivele. 
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II. CALITATEA APELOR 

2.1. Pe fluviul Dunărea 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

2.2. Pe râurile interioare 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

2.3. Pe Marea Neagră 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

III. CALITATEA MEDIULUI 

3.1. În domeniul aerului 

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează că din rezultatele analizelor efectuate în 

cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare, s-au înregistrat depăşiri ale mediei zilnice de 50 µg/m3 

pentru PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul sub 10 microni), la data de 02.04.2021, la staţia cu 

indicativul CL-3.  

 

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. 

 

3.3. În domeniul supravegherii radioactivităţii mediului 

Menţionăm că, pentru factorii de mediu urmăriţi nu s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de 

avertizare/alarmare în intervalul de timp menţionat şi nu s-au semnalat evenimente 

deosebite.Parametrii constataţi la staţiile de pe teritoriul României s-au situat în limitele fondului 

natural. 

 

3.4. 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 


