
 

 

 

Bd. Libertăţii, nr.12, Sector 5, Bucureşti 
Tel.: +4 021 408 9605 
 e-mail: comunicare@mmediu.ro 
 website: www.mmediu.ro 

 

RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITAŢII MEDIULUI 

în intervalul 05.11.2021 ora 08.00 – 06.11.2021, ora 08.00 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia și prognoza hidrologică pe râurile interioare și Dunăre, din 06.11.2021, ora 08.00 
RÂURI:  
Debitele au fost, în general, relativ staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, 
Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Arieș, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, 
bazinul inferior al Mureşului, unde au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval şi 
propagării. 
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-
70%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crișul Repede, 
Bârzava, bazinele superioare ale Vișeului, Izei, Turului, Crișului Negru și mai mici (sub 30% din 
normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Lăpuș, Crișul Alb, Moravița, Nera, Cerna, 
Tazlău, Jijia și izolat în bazinul Argeșului și bazinele inferioare ale Izei, Turului, Someșului, Jiului, 
Oltului. 
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICă nr. 101 din 04.11.2021. 
În interval a fost emisă o ATENȚIONARE HIDROLOGICă pentru fenomene imediate. 
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE. 
 
Debitele vor fi, în general, relativ staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, 
Iza, Tur, Someșul Mare, Someș, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Craraș, Nera, Cerna, cursurile 
mijlocii și inferioare ale Crasnei, Barcăului, Crișurilor și cursul inferior al Mureșului, unde vor fi în 
creștere ca urmare a precipitațiilor prognozate și 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 și centrul țării, ca urmare a precipitațiilor prognozate, slabe cantitativ. 
Se menține în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICă nr. 101 din 04.11.2021, până la ora 12:00. 

 
DUNARE: 
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 05.11.2021 – 06.11.2021 a fost în 
creștere, având valoarea de 2300 m3/s, sub media multianuală a lunii noiembrie (4650 m3/s). 
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia – Corabia și în scădere pe 
sectorul Tr.Măgurele – Tulcea. 
 
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere (2400 m3/s). 
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere pe sectorul Gruia – Giurgiu şi în scădere pe 
sectorul Oltenița – Tulcea. 

 
2. Situaţia meteorologică în intervalul 05.11.2021, ora 08.00 – 06.11.2021, ora 08.00 
 
În ţara, continuare mult mai ridicate decât mediile climatologice specifice datei în restul 
teritoriului, iar izolat în Muntenia, Oltenia și sud-estul Transilvaniei s-au consemnat noi recorduri 
lunare. Temperaturile maxime s-au încadrat între 11 grade la Sânnicolau Mare și 29 de grade la 
Călărași. În Banat, Crișana, Maramureș, vestul, nordul apoi și în centrul Transilvaniei, cerul a fost 
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noros, pe suprafețe extinse a plouat mai ales sub formă de aversă și, pe arii restrânse, cantitățile de 
apă au depășit 15 l/mp (până la 20 l/mp la stația Stâna de Vale în Munții Apuseni). În restul 
teritoriului, cerul a fost variabil ziua și temporar noros noaptea, iar în nord-vestul Olteniei și nordul 
Moldovei, pe suprafețe mici, a plouat slab. Vântul a suflat slab și moderat, cu intensificări la munte, 
la altitudini mari, în special în Carpații Meridionali, unde la rafală s-au atins viteze de până la 
75...80 km/h și izolat și la viteze mult mai mici (în jurul a 45 km/h) și în Dobrogea, Transilvania și 
sudul Banatului. La ora 06 se înregistrau valori termice cuprinse între 5 grade la Săcuieni și 15 grade 
la Pătârlagele. Dimineața și noaptea, local în sud-est și izolat în sud-vest, est și centru, s-a semnalat 
ceață. 
 
OBSERVAȚII: au fost emise 4 atenționări meteorologice cod galben, pentru fenomene 
meteorologice periculoase imediate. 
 
La Bucureşti, vremea a frumoasă, dar și mult mai caldă decât în mod normal la această dată. Cerul 
a fost variabil ziua și temporar noros noaptea. Vântul a suflat slab până la moderat. Temperatura 
maximă a fost de 23 de grade la Afumați și de 25 de grade la Băneasa și la Filaret. La ora 06 se 
înregistrau 8 grade la Băneasa și 10 grade la Filaret și Afumați. 

 
3. Prognoza meteorologică în intervalul 06.11.2021, ora 08.00 – 07.11.2021, ora 08.00 
În ţara, vremea se va răci față de ziua precedentă, mai accentuat în jumătatea sud-estică a țării, 
dar valorile termice se vor menține, în general, peste cele specifice perioadei. Astfel, maximele se 
vor situa între 10 și 19 grade, iar minimele între -3 grade în nordul Moldovei și 11 grade pe litoral. 
Cerul va fi temporar noros și va ploua în sud-vestul teritoriului, în zona Carpaților Orientali și de 
Curbură și pe suprafețe restrânse în rest. Vântul va sufla slab și moderat. Pe alocuri, în zonele joase 
de relief, se va semnala ceață. 
 
La Bucureşti, vremea se va răci față de ziua precedentă, dar valorile termice se vor menține peste 
cele normale la această dată. Temperatura maximă va fi de 17...18 grade, iar cea minimă se va situa 
în jurul valorii de 9 grade. Cerul va fi temporar noros, dar condițiile de ploaie vor fi reduse. Vântul 
va sufla slab și moderat. Dimineața și nopatea vor fi condiții de ceață. 
 

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 

ABA Dobrogea Litoral Constanta revine cu informatii referitoare la poluarea accidentala produsa in 

data de 28.10.2021, ora 01:40, in timpul operatiunilor de descarcare a pacurei de la nava Angi, 

pavilion Malta, in portul Midia, Dana 4, a terminalului exploatat de catre Midia Marine Terminal SRL 

(MMT) precizand următoarele: 

- in dana se afla nava sub operare. Va termina  catre orele 16:00 si in consecinta luni in data de 

08.11.2021, se va demara activitatea de aducere a solului la starea initiala. 

- se continua monitorizarea luciului de apa si se intervine acolo unde este cazul. 
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- jumatate din barajele antipoluare contaminate , cca.200 m, au fost curatate si repuse in 

functiune. Astazi se vor aduce si restul de baraje care sunt inca in proces de curatare. 

 
III. ALIMENTĂRI CU APĂ 
 
A.B.A. Dobrogea-Litoral 
Datorita scaderii semnificative in ultimele zile a nivelului,respectiv a debitului Fluviului Dunarea pe 
sectorul Chiciu -Cernavoda - Harsova , precum si tendinta de scadere pentru urmatoarea perioada, 
incepand din data de 21 09 2021 ,au fost puse in  aplicare prevederile Planului de restrictii si folosire 
a apelor in perioadele deficitare pentru BH Dunare 2021, respectiv faza de atentionare/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 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 04.11.2021, la staţiile cu 
indicativele AB-1,SV-2,NT-3,NT-1,GR-2,GR-3,PH-1,GJ-1,GJ-2,GJ-3,MH-1,DJ-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 
În ultimele 24 de ore, sistemul de monitorizare a calităţii aerului în Municipiul Bucureşti nu a 
semnalat depăşiri ale pragurilor de informare şi alertă. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


