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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITAŢII MEDIULUI 

în intervalul 11.09.2020 ora 08.00 – 12.09.2020, ora 08.00 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia și prognoza hidrologică pe râurile interioare și Dunăre, din 12.09.2020, ora 08.00 

RÂURI:  

Debitele au fost relativ staționare. 

Debitele se situează, în general, la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare şi mai 

mici (sub 30%) pe râurile din bazinul hidrografic Bârlad și pe afluenții Prutului.  

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 11.09 – 12.09.2020 a fost în scădere,  

având   valoarea  de  4100  m3/s, peste  media multianuală a lunii septembrie (3800 m3/s). 

În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Zimnicea și în creștere pe 

sectorul Giurgiu – Tulcea. 

 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va  fi staționar (4100 m3/s). 

În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere la Gruia și pe sectorul Călărași – Tulcea și în 

scădere pe sectorul Calafat – Oltenița. 

 

2. Situaţia meteorologică în intervalul 11.09.2020, ora 08.00 – 12.09.2020, ora 08.00 

 

În ţară, vremea s-a menținut predominant frumoasă și mult mai caldă decât în mod normal la 

această dată. Cerul a fost variabil, cu înnorări temporare mai ales după-amiaza și seara în zonele 

montane și deluroase. Vântul a suflat slab și moderat, pe arii restrânse cu intensificări ziua, în 
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regiunile sudice și sud-estice, unde la rafală s-au atins viteze de până la 45...50 km/h. 

Temperaturile maxime s-au încadrat între 22 de grade la Târgu Secuiesc și 33 de grade la Bechet și 

Calafat. La ora 06.00, se înregistrau valori termice cuprinse între 5 grade la Miercurea Ciuc și 24 de 

grade la Sulina. Izolat, dimineața, în Transilvania a fost ceață. 

 

OBSERVAȚII - au fost emise 2 atenționari, cod galben pentru fenomene meteorlogice periculoase 

imediate . 

 

La Bucureşti, vremea s-a menținut frumoasă și mult mai caldă decât în mod normal la această dată. 

Cerul a fost senin, iar vântul a suflat în general moderat (rafale de până la 35...40 km/h) ziua și slab 

noaptea. Temperatura maximă a fost de 29 de grade la Băneasa, de 30 de grade la Afumați și de 31 

de grade la Filaret. La ora 06.00, se înregistrau 17 grade la Băneasa, 18 grade la Afumați și 19 grade 

la Filaret. 

3. Prognoza meteorologică în intervalul 12.09.2020, ora 08.00 – 13.09.2020, ora 08.00 

În ţară, vremea va fi predominant frumoasă și caldă. Ziua cerul va fi variabil, cu înnorări temporare 

după-amiaza și seara la munte, unde izolat vor fi ploi de scurtă durată. Vântul va avea ușoare 

intensificări, pe arii restrânse în jumătatea de sud a țării și pe crestele montane. Noaptea cerul va fi 

mai mult senin, iar unele intensificări ale vântului se vor menține pe litoral. Temperaturile maxime 

vor fi cuprinse între 25 și 32 de grade, cu cele mai ridicate valori în vestul și sudul Olteniei, precum 

și în sudul Munteniei. Temperaturile minime se vor situa între 5 grade în depresiunile din estul 

Transilvaniei și 21 de grade în nordul litoralului. Izolat vor fi condiții de ceață. 

 

La Bucureşti, vremea va fi predominant frumoasă și caldă. Cerul va fi mai mult senin. Vântul va 

sufla moderat ziua (rafale în jurul a 35 km/h) și slab până la moderat noaptea. Temperatura maximă 

va fi de 30...31 de grade, iar cea minimă de 14...16 grade. 

 

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 
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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, 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). 

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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