
 

 

  

  

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 

 

RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITAŢII MEDIULUI 

în intervalul 31.10.2021 ora 08.00 – 01.11.2021, ora 08.00 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia și prognoza hidrologică pe râurile interioare și Dunăre, din 01.11.2021, ora 08.00 

RÂURI: Debitele au fost, în general, staționare. 

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

100%, valorile cele mai mari înregistrându-se izolat pe unele râuri din bazinul inferior al Argeșului și 

mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Lăpuș, Bega Veche, 

Timiș, Nera, Tazlău, Bârlad, Jijia, pe unii afluenți ai Crișului Negru (Vl. Roșie, Holod, Teuz), ai 

Crișului Alb (Bănești, Cigher)  și izolat în bazinele inferioare ale Jiului, Oltului, bazinul superior al 

Argeșului și pe râurile din Dobrogea. 

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

 

Debitele vor fi în general staționare. 

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

 

DUNARE: Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 31.10.2021 – 01.11.2021 a 

fost staţionar, având valoarea de 2400 m3/s, sub media multianuală a lunii octombrie (3850 m3/s). 

În aval de Porţile de Fier debitele au fost relativ staționare pe sectorul Gruia – Giurgiu, și în scădere 

pe sectorul Oltenița – Tulcea. 

 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staționar (2400 m3/s). 

În aval de Porţile de Fier debitele vor fi relativ staționare pe sectorul Gruia – Călăraşi şi în scădere 

pe sectorul Cernavodă - Tulcea. 

 

2. Situaţia meteorologică în intervalul 31.10.2021, ora 08.00 – 01.11.2021, ora 08.00 

În ţară, În regiunile intracarpatice vremea a continuat să fie frumoasă, cu cerul senin, iar din punct 

de vedere termic, caldă la amiază (valori termice cu până la 5...7 grade peste nome) și relativ rece 
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dimineața și noaptea. În restul teritoriului, valorile termice au fost apropiate de mediile 

multianuale; ziua cerul a fost variabil, exceptând zone restrânse din Oltenia, Muntenia, sudul 

Dobrogei și al Moldovei, unde s-a menținut noros, iar noaptea nebulozitatea joasă a fost în 

extindere. Spre sfârșitul intervalului, în sudul și sud-estul teritoriului izolat s-au semnalat ploi slabe. 

Vântul a suflat slab și moderat, cu intensificări în sudul Banatului și în sudul Transilvaniei, precum și 

la munte, cu viteze la rafală în general de 45...55 km/h, iar în timpul zilei, trecător și în nordul 

Moldovei. Temperaturile maxime s-au încadrat între 10 grade la Dedulești și Voineasa și 18 grade la 

Supuru de Jos, Vărădia de Mureș, Săcuieni, Baia Mare, Holod, Chișinău Criș, Gurahonț, Lugoj, 

Jimbolia, Timișoara și Sânnicolau Mare. La ora 06.00, valorile termice au fost cuprinse între -7 grade 

la 

Joseni, Miercurea Ciuc și Toplița și 14 grade la Mangalia și Constanța-dig. Dimineața și noaptea, 

izolat a fost ceață în centrul și sudul teritoriului. 

OBSERVAȚII: au fost emise 8 atenționări cod galben pentru fenomene meteorologice periculoase 

immediate. 

La Bucureşti, în prima parte a zilei și noaptea a fost prezentă nebulozitatea de nivel jos, iar după-

amiaza cerul a devenit variabil. Vântul a suflat slab până la moderat. Temperatura maximă a fost de 

15 grade la Afumați și Băneasa și de 16 grade la Filaret, iar la ora 06.00 se înregistrau 8 grade la 

Afumați și Băneasa și 9 grade la Filaret. 

 

3. Prognoza meteorologică în intervalul 01.11.2021, ora 08.00 – 02.11.2021, ora 08.00 

În ţară, în regiunile extracarpatice, nebulozitatea joasă se va menține în cea mai mare parte a 

intervalului, iar izolat vor fi ploi slabe sau burniță. În restul teritoriului, cerul, mai mult senin ziua, 

se va înnora treptat în cursul nopții, devenind favorabil ploii slabe local în Banat. Vântul va sufla slab 

și moderat, cu unele intensificări în sud-vest, la munte, iar în prima parte a intervalului și în nord-

est. Temperaturile maxime se vor încadra între 10 și 18 grade, iar cele minime între -5 grade în estul 

Transilvaniei și 10 grade pe litoral și în Dealurile de Vest. Dimineața și noaptea, în zonele joase de 

relief, izolat va fi ceață. 

La Bucureşti, cerul va fi mai mult noros și trecător vor fi condiții de ploaie slabă sau burniță, cu o 

probabilitate mai mare în timpul zilei. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va 

fi de 15...16 grade, iar cea minimă de 5...7 grade. Spre sfârșitul intervalului vor fi condiții de ceață. 
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II. CALITATEA APELOR 

3.1. Pe fluviul Dunărea 

ABA Dobrogea Litoral Constanța revine cu informații referitoare la poluarea, cu produs petrolier a 

apei fluviului Dunărea produsa la data de 30.10.2021 (pete de produs petrolier de diferite dimensiuni 

pe suprafata apei), în zona km 388-390, județul Călăraşi. 

Din constatările precizate în Procesele Verbale de control întocmite la bordul celor două nave 

suspectate în timpul operațiunilor din data de 30.10.2021, precizăm următoarele: 

-nava Apostol Toma, aflată în jurul orei 11.00 in deplasare direcția amonte km 408+000 (cu cca. 20 

km amonte față de direcția semnalată de apelul 112) nu a evacuat ape reziduale în fluviul Dunărea și 

nici nu a întâmpinat alte probleme sau defecțiuni. 

-în schimb, convoiul format din cele 3 nave INTER + PRONTO + JOKER aflat la km 420 direcția 

amonte la ora 11.00, 30.10.2021 a prezentat la momentul controlului că a efectuat o operațiune de 

transvazare combustibil de pe una din navele autopropulsate (parte a convoiului), și anume șlep 

INTER către șlepul PRONTO, funcțional în timpul deplasării, a unei  cantități de 500 l combustibil cu 

ajutorul unei pompe electrice. Operațiunile de transvazare s-ar fi efectuat fără incidente, din 

declarațiile personalului de bord. Se observă, totuși, necesitatea continuării cercetării de organele 

abilitate, în vederea stabilirii clare dacă această operațiune a fost sau nu cauza poluării accidentale. 

Ladata de 31.10.2021, în jurul orei 12.00 personal din cadrul SGA Ialomița s-a deplasat cu o 

barcă cu motor în aval de localitatea Făcăeni spre localitatea Giurgeni, observând, spre malul 

drept al Brațului Borcea, irizații, probabil de produse petroliere, care se întind pe o lungime de 

400 m și 5 m lățime 

SGA Calarași continuă să monitorizeze unda de poluare și la data de 31.10.2021. 

 

3.2. Pe râurile interioare 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

3.3. Pe Marea Neagră 

ABA Dobrogea Litoral Constanta revine cu informații referitoare la poluarea accidentală produsă la 

data de 28.10.2021, ora 01:40, în timpul operațiunilor de descărcare a păcurei de la nava Angi, 

pavilion Malta, în portul Midia, Dana 4, a terminalului exploatat de Midia Marine Terminal SRL (MMT) 

precizând următoarele: 

30.10.2021 
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- au fost scoase din apa barajele antipoluare contaminate, două ambarcațiuni (una MMT și una CN 

APMC) cu spill sorb și nava Nicolae Zeicu ce au efectuat activități specifice în vederea colectării 

ultimelor pete de poluare compacte, dar și eliminarea zonelor cu strat fin de poluant prin aplicare 

de absorbant. 

 -barajele contaminate vor fi transportate luni 01.11.2021 către rampa de spalare vagoane din 

rafinărie, în vederea curățării lor. Activitatatea s- a terminat la ora 17:00. 

-au continuat lucrările de decontaminare a solului prin colectare și depozitare în saci big bag izolați, 

care apoi au fost transferați pe platforma betonată amenajata cu folie de plastic în vedere preluării 

și transportării pentru neutralizare. Activitatea s-a terminat la ora 17:00. 

-la nava Angie a continuat activitatea de curățare a corpului. Activitatea s-a înterupt la ora 18:00 

din cauza intunericului. 

31.10.2021 

 -a efectuat o patrulare (ambarcatiune MMT) pentru evaluarea stării de curățenie a apei bazinului 

portuar și nu au mai fost identificate zone cu probleme, foarte rar au fost observate irizații și s-a 

împrăștiat strat fin de absorbant. Această patrulare va fi reluată de cel puțin două ori în cursul zilei 

de astăzi; 

-continuă curățarea corpului navei Angie, se estimează finalizarea și plecarea navei către seară. 

-la uscat, astăzi nu a fost echipă, activitatea se va relua luni, dar zona este curățată și protejată 

astfel încât să se preîntâmpine răspândirea poluării în caz de ploaie. Se apreciază că poluarea a fost 

îndepărtată de pe cca. 70% din suprafața inițială, rămânând doar în zona în care există platforma 

betonată, dotată cu scurgere în sistemul de slop/ape murdare al terminalului, fără risc de 

răspândire. 

 

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. 

 

A.B.A. Dobrogea-Litoral  

- din cauza scaderii semnificative in ultimele zile a nivelului,respectiv a debitului Fluviului 
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Dunărea pe sectorul Chiciu - Cernavodă - Hârșova, precum și tendința 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. 

 

IV. CALITATEA MEDIULUI 

4.1. În domeniul aerului 

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

cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare, nu s-au constatat depăşiri ale pragurilor de alertă pentru 

NO2 (dioxid de azot), SO2 (dioxid de sulf), ale pragurilor de alertă și informare pentru O3 (ozon) și ale 

valorii limită zilnice pentru PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul < 10 microni) (50 µg/mc). 

 

4.2. 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. 

 

4.3. 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. 

 

4.4. 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 


