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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITAŢII MEDIULUI 

în intervalul 23.09.2021 ora 08.00 – 24.09.2021, ora 08.00 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia și prognoza hidrologică pe râurile interioare și Dunăre, din 24.09.2021, ora 08.00 
RÂURI:  
Debitele au fost relativ staționare. 
Creşteri izolate de niveluri şi debite s-au înregistrat pe unele râuri din zonele de munte din nordul, 
centrul și nord-estul țării, ca urmare a precipitațiilor slabe căzute în interval. 
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 cursurile superioare ale  Vișeului, Turului, 
bazinul mijlociu al Mureșului, cursul râurilor Someș, Sabar, Dâmbovița, Ialomița și pe unele râuri din 
Dobrogea și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega 
Veche, Bistra, Nera, Tazlău, Bârlad și pe unii afluenți din bazinul superior al Argeșului și din bazinul 
Prutului. 
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE. 
Debitele vor fi relativ staționare. 
Sunt posibile creşteri izolate de niveluri şi debite pe unele râuri din nordul, centrul și nord-estul 
țării, ca urmare a precipitațiilor slabe prevăzute. 
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE. 

 
DUNARE: 
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 23.09.2021 – 24.09.2021 a fost în usoară 
creștere, având valoarea de 2600 m3/s, sub media multianuală a lunii septembrie (3800 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 în ușoară creștere (2650 m3/s). 
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere pe sectorul Gruia – Tr. Măgurele şi în scădere pe 
sectorul Zimnicea – Tulcea. 

 
2. Situaţia meteorologică în intervalul 23.09.2021, ora 08.00 – 24.09.2021, ora 08.00 
 
A.N.M. a emis o INFORMARE Meteorologică / ATENŢIONARE Meteorologică, cod galben:  
INFORMARE Meteorologică - valabilă în intervalul 23.09.2021, ora 10.00 – 24.09.2021, ora 23.00, 
vizând intensificări ale vântului și vreme deosebit de rece, conform căreia: La munte, vântul va 
avea intensificări cu viteze de peste 55...60 km/h, iar începând din noaptea de joi spre vineri (23/24 
septembrie), la altitudini mari, rafalele vor depăși 80 km/h. Temporar, intensificări ale vântului se 
vor semnala, joi (23 septembrie) și în regiunile estice, sud-estice și în extremitatea de sud-vest, cu 
viteze de 40...50 km/h, iar vineri (24 septembrie) în cea mai mare parte a teritoriului, local cu 
rafale în general de 50...60 km/h. Vremea se va menţine deosebit de rece în toată țara, iar în timpul 
nopții în depresiunile intramontane și în dealurile subcarpatice din sud vor fi temperaturi minime de 
0...3 grade, favorizând izolat producerea brumei.  
ATENŢIONARE Meteorologică, cod galben - valabilă în intervalul 23.09.2021, ora 21.00 – 
24.09.2021, ora 23.00, vizând intensificări susținute ale vântului la altitudini de peste 1700 m, 
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conform căreia: În intervalul menționat, la munte, la altitudini de peste 1700 m vântul va avea 
intensificări susținute cu rafale ce vor depăși 90...100 km/h.    . 
 

Aceaste mesaje meteorologice au fost transmise de către Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă 
al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor către: Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, 
Secretariatul General al Guvernului, Centrul de Situații al Guvernului, Ministerul Apărării 
Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor, Ministerul Sănătății, Ministerul 
Economiei, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Comisia Națională pentru Controlul 
Activităților Nucleare, Serviciul de Protecție și Pază, Serviciul de Telecomunicații Speciale, S.C. 
Hidroelectrica S.A., Agenția Naţională de Îmbunătăţiri Funciare și către următoarele Comite 
Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă:  

 - toate Prefecturile Judeţelor Ţării – INFORMARE Meteorologică. 

 - ALBA, ARAD, ARGEŞ, BACĂU, BRAŞOV, BUZĂU, BIHOR, BISTRIŢA-NĂSĂUD, CARAŞ-SEVERIN, 
CLUJ, COVASNA, DÂMBOVIŢA, GORJ, HARGHITA, HUNEDOARA, MARAMUREŞ, MEHEDINŢI, MUREŞ, 
NEAMŢ, PRAHOVA, SIBIU, SUCEAVA, TIMIŞ, VÂLCEA şi VRANCEA – ATENŢIONARE Meteorologică, cod 
Galben 
 
În ţara, valorile termice au fost în creștere față de ziua precedentă în vest, sud-vest și parțial în 
centru, spre deosebire de restul zonelor unde au fost mai scăzute, dar în marea lor majoritate au 
caracterizat în continuare o vreme deosebit de rece pentru această perioadă. Pe parcurusl zilei, 
cerul a fost mai mult noros în nord, centru şi nord-est, dar a prezentat înnorări temporare și în rest, 
iar pe suprafețe mici a plouat slab în Moldova, Transilvania și Muntenia, precum și la munte, unde la 
altitudini de peste 1700 m trecător s-a semnalat și lapoviță și ninsoare. Treptat din orele serii și 
noaptea sisteme noroase au avansat dinspre regiunile nordice și au cuprins majoritatea zonelor și 
doar pe alocuri în Transilvania și Moldova a mai plouat slab. La ora 03 stratul de zăpadă s-a menținut 
în zona de munte și măsura în platforma stațiilor meteorologice grosimi de până la 10 cm la stația 
Bâlea Lac. Vântul a avut intensificări în zona montană înaltă, cu rafale de până la 90 km/h, dar 
izolat și temporar ziua şi în Dobrogea, Moldova și Oltenia cu viteze în general de 40...50 km/h, iar 
spre finalul intervalului pe spații mici în Crișana, Maramureș și Moldova. Temperaturile maxime s-au 
încadrat între 9 grade la Joseni, Miercurea Ciuc și Întorsura Buzăului şi 21 de grade la Calafat și 
Zimnicea. Pe suprafețe foarte mici dimineața în Banat și Crișana a fost ceaţă. La ora 06 se 
înregistrau valori termice cuprinse între 2 grade la Bozovici și 13 grade la Rădăuți. 
OBSERVAȚII - au fost emise 2 atenționări cod galben pentru fenomene meteorologice periculoase 
imediate. 
 
La Bucureşti, vremea s-a menținut deosebit de rece, astfel că temperatura maximă a fost de 17 
grade la toate stațiile meteo. Cerul a fost mai mult noros în prima parte a zilei, și din nou la 
începutul nopții, iar în restul intervalului a avut și perioade de variabilitate. Vântul a suflat slab 
până la moderat. La ora 06 se înregistrau 5 grade la stația meteo Băneasa, 7 grade la Afumați și 8 
grade la Filaret. 

 
3. Prognoza meteorologică în intervalul 24.09.2021, ora 08.00 – 25.09.2021, ora 08.00 
În ţara, vremea va fi vântoasă și deși valorile termice vor crește față de intervalul precedent, va fi 
încă răcoare în nord şi în centru, iar în orele dimineţilor în majoritatea zonelor. Cerul va fi variabil, 
cu înnorări și ploi temporare mai ales în prima parte a intervalului în nordul, centrul și estul țării. 
Vântul va continua să sufle tare la munte, cu rafale ce vor depăși 90...100 km/h la altitudini de 
peste 1700 m, dar cu precădere ziua va avea intensificări şi în restul teritoriului, local cu viteze în 
general de 50...60 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 14 și 24 de grade, iar 
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cele minime vor fi cuprinse între 4 și 14 grade. Pe spaţii mici, dimineaţa şi noaptea, se va semnala 
ceaţă. 
 
La Bucureşti, valorile termice vor fi în creştere uşoară faţă de intervalul precedent, însă dimineţile 
vor fi încă răcoroase. Cerul va fi variabil, iar vântul va avea temporar intensificări, cu rafale în 
general de 40...50 km/h. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 21 de grade, iar cea 
minimă va fi de 9...11 grade. 
 

II. CALITATEA APELOR 

2.1. Pe fluviul Dunarea 
Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 
2.2. Pe râurile interioare 
Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 
2.3. Pe Marea Neagra 
Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 
III. ALIMENTĂRI CU APĂ 
A.B.A. Dobrogea Litoral 

Din cauza scăderii semnificative în ultimele zile a nivelului-debitului Fluviului Dunărea pe sectorul 
Chiciu-Cernavodă-Hârşova, precum şi tendinţa de scădere pentru urmatoarea perioadă, începând din 
data de 21.09.2021, au fost puse în aplicare prevederile Planului de restricţi şi folosire a apelor în 
perioadele deficitare pentru BH Dunare 2021, respectiv faza de atenţionare/avertizare. 
A.B.A. Prut-Bârlad 
Județul Vaslui 
Se mențin prevederile „Planului de restricții si folosire a apei în perioade deficitare”, astfel: 
- treapta III - pentru S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI – Sucursala Negrești din acumularea Căzănești; 
- treapta III - pentru S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI – Sucursala Vaslui din acumularea Solești. 

 
IV. 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), în data de 22.09.2021, la staţia cu 
indicativul IS-6.  
 
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 
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În ultimele 24 de ore, sistemul de monitorizare a calităţii aerului în Municipiul Bucureşti nu a 
semnalat depăşiri ale pragurilor de informare şi alertă. 

 
 
 
 
 
 


