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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITAŢII MEDIULUI 

în intervalul 25.11.2021 ora 08.00 – 26.11.2021, ora 08.00 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia și prognoza hidrologică pe râurile interioare și Dunăre, din 26.11.2021, ora 08.00 

RÂURI: Debitele au fost, în general, relativ staționare, exceptând cursurile inferioare ale 

Someșului, Mureșului și cursurile superioare ale afluenților de dreapta ai Siretului, unde au fost în 

scădere. 

Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-

70% și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vaser, Mara, 

Lăpuș, Crișul Negru, Crișul Alb, Bega Veche, Timiș, Moravița, Nera, Cerna, Lotru, bazinul mijlociu și 

inferior al Jiului, unii afluenți din bazinul mijlociu și inferior al Oltului și bazinul superior al 

Argeșului. 

Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi) au fost în extindere pe cursurile superioare ale 

râurilor din zona de munte. 

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

 

Debitele vor fi, în general, relativ staționare. 

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

ales pe cele din  jumătatea de vest a țării, ca urmare a precipitațiilor lichide prognozate. 

Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi) prezente pe cursurile superioare ale râurilor din 

zona de munte, se vor menține fără modificări importante. 

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

 

DUNĂRE: Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş), în intervalul 25.11.2021 – 26.11.2021, a 

fost staționar, având valoarea de 2700 m3/s, sub media multianuală a lunii noiembrie (4650 m3/s). 

În aval de Porţile de Fier, debitele au fost în scădere pe sectoarele Gruia – Giurgiu și Cernavodă – 

Tulcea și în creștere pe sectorul Oltenița – Călărași. 
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Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (2600 m3/s). 

În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectoarele Gruia – Călărași și Hârșova – Tulcea 

și staționare la Cernavodă. 

 

2. Situaţia meteorologică în intervalul 25.11.2021, ora 08.00 – 26.11.2021, ora 08.00 

În ţară, vremea a fost apropiată de normalul termic al perioadei în majoritatea regiunilor. Cerul a 

fost mai mult senin în cea mai mare parte a Banatului, Munteniei, Dobrogei și Moldovei, dar în restul 

teritoriului temporar a fost nebulozitate stratiformă. S-a semnalat ceață, izolat asociată cu chiciură, 

local în Transilvania - unde pe arii restrânse a persistat, iar în primele ore ale zilei și în estul și 

nordul Moldovei. Vântul a suflat slab și moderat, pe alocuri, cu intensificări la munte, la altitudini 

mari, în Banat, Moldova și sudul Transilvaniei, zone unde la rafală s-au atins viteze cuprinse în 

general de 50...60 km/h. Temperaturile maxime s-au încadrat între -4 grade la Miercurea Ciuc şi 

Joseni și 13 grade la Lugoj, Timișoara și Reșița. La ora 06.00 se înregistrau valori termice cuprinse 

între -6 grade la Toplița, Joseni, Miercurea Ciuc, Sfântu Gheorghe Covasna, Făgăraș, Baraolt, 

Întorsura Buzăului, Adjud și Pătârlagele și 10 grade la Dumbrăvița de Codru, Șiria, Sfântu Gheorghe 

Deltă, Sulina și Mangalia. 

 

OBSERVAȚII: au fost emise 14 atenționări cod galben pentru fenomene meteorologice periculoase 

imediate. 

 

La Bucureşti, vremea a fost frumoasă și s-a încălzit ușor. Cerul a fost senin, iar vântul a suflat slab 

până la moderat. Temperatura maximă a fost de 10 grade la Afumați și Băneasa și de 11 grade la 

Filaret. La ora 06.00 se înregistrau -5 grade la stația meteo Băneasa, -3 grade la Afumați și -1 grad la 

Filaret. 

 

3. Prognoza meteorologică în intervalul 26.11.2021, ora 08.00 – 27.11.2021, ora 08.00 

În ţară, vremea va fi ușor mai caldă decât în mod normal la această dată în majoritatea regiunilor. 

Pe parcursul zilei cerul se va înnora treptat în toată țara, începând dinspre vest, și va ploua în 

Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Crișana, în cea mai mare parte a Banatului, Maramureșului, 

Transilvaniei și pe arii restrânse în Moldova. Noaptea înnorările vor fi temporare, iar ploile locale. La 

munte, la altitudini de peste 1700 m temporar vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare 

și posibil polei. În tot intervalul, cantitățile de apă vor depăși izolat 15...20 l/mp. Vântul va avea 
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intensificări la munte, mai ales la altitudini mari în Carpații Meridionali, unde la rafală se vor 

depăși viteze de 90...100 km/h. Local și temporar, intensificări ale vântului vor fi și în restul 

teritoriului, cu precădere în Banat, unde rafalele vor fi în general de 60...70 km/h. 

Temperaturile maxime se vor încadra între 4 și 14 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 0 și 10 

grade, mai scăzute în estul Transilvaniei, până în jurul a -2 grade. Pe alocuri, dimineața și noaptea, 

se va forma ceață. 

 

La Bucureşti, vremea va fi ușor mai caldă decât în mod normal la această dată. Cerul va fi variabil, 

temporar noros spre seară și noaptea, când trecător va ploua. Vântul va sufla moderat ziua și în 

general slab noaptea. Temperatura maximă va fi de 10...11 grade, iar cea minimă de 2...4 grade. 

 

II. CALITATEA APELOR 

2.1. Pe fluviul Dunărea 

Administrația Națională Apele Române revine cu informaţii referitoare la poluarea accidentală de 

la data de 22.11.2021, a fluviului Dunărea, lânga Radujevac (vis-a-vis de localitatea Gruia, jud. 

Mehedinţi), precizând că în data, 23.11.2021, s-a finalizat acţiunea de îndepărtare a produsului 

uleios de pe suprafaţa fluviului Dunărea (între km. fl. 852 - 848) stopând astfel deplasarea 

petelor uleioase  în aval de CHE PF II.  

În urma monitorizării de către salariaţii SGA Mehedinţi a  secţiunii între km. fl.  836 - 863 aval 

CHE PF II,  nu s-au identificat dispersii de produs uleios în sectorul între km. fl.  836 - 848 şi 

sectorul între km. fl. 852  - 863. 

 

2.2. Pe râurile interioare 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

2.3. Pe Marea Neagră 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

III. ALIMENTĂRI CU APĂ 

A.B.A. Prut-Bârlad 

Județul Vaslui 

Se mențin prevederile „Planului de restricții și folosire a apei în perioade deficitare”, astfel: 

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

Județul Iași. 
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Se instituie situația de restricții în alimentarea cu apă pentru piscicultură la folosințele: 

- S.C. PISCICOLA S.RL. Iași, S.C. Noralex S.A. Iași și S.C. CC & PES S.R.L. Iași prin reducerea debitelor 

la sursa r. Miletin – ac.Halceni, corespunzator treptei II de aplicare a restricțiilor. 

 

 

A.B.A Dobrogea-Litoral 

Din cauza scăderii semnificative în ultimele zile a nivelului, respectiv a debitului Fluviului Dunărea 

pe sectorul Chiciu - Cernavodă - Hârșova, precum și tendința de scădere pentru următoarea 

perioadă, începând de la 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 

atentionare/avertizare . 

 

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), la data de 24.11.2021, la staţiile cu 

indicativele BV-2,BV-3,MS-2,NT-1,BH-2,SM-1,SM-2,MH-1,TM-7.  

 

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. 
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DIRECȚIA DE COMUNICARE, TRANSPARENȚĂ ȘI IT 


