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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITAŢII MEDIULUI 

în intervalul 20.11.2021 ora 08.00 – 21.11.2021, ora 08.00 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia și prognoza hidrologică pe râurile interioare și Dunăre, din 21.11.2021, ora 08.00 

RÂURI: Debitele au fost, în general, staționare, exceptând cursul mijlociu și inferior al Someşului 

unde au fost în creştere uşoară prin propagare şi râurile din bazinele Vişeu, Iza, Tur, Lăpuş precum şi 

cursul superior al Someşului unde au fost în ușoară scădere. 

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

90%, mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Mara, Lăpuș, Bega 

Veche, Timiș, Moravița, Nera, Cerna, Lotru, Tazlău, Jijia, bazinul mijlociu și inferior al Jiului, pe unii 

afluenți din bazinele Crișului Negru, Crișului Alb,  bazinul inferior al Oltului și bazinul superior al 

Argeșului. 

Formațiunile de gheață (gheață la maluri) existente pe cursul superior al râului Bistrița  au fost în 

uşoară diminuare.  

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

 

Debitele vor fi, în general, staționare, exceptând cursul inferior ale Someșului unde vor fi în 

crestere uşoară prin propagare. 

Formațiunile de gheață (gheață la maluri) existente vor fi în usoară dminiuare şi eliminare 

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

 

DUNARE: Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 20.11.2021 – 21.11.2021 a 

fost în staționar, având valoarea de 3000 m3/s, sub media multianuală a lunii noiembrie (4650 

m3/s). În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere.  

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (3000 m3/s). 

În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere. 

 

2. Situaţia meteorologică în intervalul 20.11.2021, ora 08.00 – 21.11.2021, ora 08.00 
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În ţară, valorile termice diurne au fost în creștere față de ziua precedentă și s-au situat peste 

mediile climatologice specifice perioadei, îndeosebi în regiunile extracarpatice, unde s-au înregistrat 

abateri pozitive de până la 10 grade. Au fost înnorări persistente în vestul, centrul și nordul țării 

unde, pe arii restrânse, îndeosebi în cursul zilei, trecător au fost precipitații slabe sub formă de ploi 

și burniță, iar la munte, cu totul izolat s-a depus polei. În restul teritoriului, la începutul întervalului 

au fost unele înnorări, apoi treptat cerul s-a degajat și a devenit mai mult senin. Vântul a suflat slab 

și moderat, cu intensificări la munte, iar în prima parte a intervalului local în Moldova și în vestul 

Olteniei. Temperaturile maxime s-au încadrat între 5 grade la Sighetu Marmației și Ocna Șugatag și 

18 grade la Ploiești, Apa Neagră, Focșani, Ianca, Drăgășani, Grivița, Târgoviște, Titu, Râmnicu Sărat, 

Târgu Jiu, Urziceni, Târgu Logrești și Slatina. La ora 06.00, se înregistrau valori termice cuprinse 

între -3 grade la Brașov și 9 grade la Mahmudia. În zonele joase de relief din nord-vestul și centrul 

teritoriului, iar noaptea și în Banat și Muntenia, pe alocuri a fost ceață. 

OBSERVAȚII: au fost emise 16 atenționări cod galben pentru fenomene meteorologice periculoase 

imediate. 

 

La Bucureşti, valorile termice diurne au crescut față de intervalul anterior și s-au situat peste 

mediile climatologice specifice perioadei. Cerul a avut unele înnorări la începutul intervalului, apoi 

treptat s-a degajat și a devenit mai mult senin. 

Vântul a suflat slab până la moderat. Temperatura maximă a fost de 16 grade la Filaret și 17 grade la 

Afumați și Băneasa, iar la ora 06 se înregistrau -1 grad în Bămeasa, 2 grade la Afumaţi şi 3 grade la 

Filaret. 

 

3. Prognoza meteorologică în intervalul 21.11.2021, ora 08.00 – 22.11.2021, ora 08.00 

În ţară, vremea va fi în general frumoasă, iar regimul termic, caracterizat de temperaturi diurne, în 

marea lor majoritate mai mari decât cele normale datei. În regiunile nordice vor fi înnorări în 

general persistente și cu totul izolat și trecător va ploua slab. În restul țării, în primele ore ale zilei, 

și din nou noaptea, pe suprafețe mici, în zonele joase va fi nebulozitate de nivel jos sau ceață, iar în 

restul intervalului, cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări 

la munte, îndeosebi în Carpații Orientali. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 7 și 

15 grade, iar cele minime între -3 și 8 grade, mai coborâte în depresiunile din estul Transilvaniei. 
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La Bucureşti, vremea va fi în general frumoasă, iar regimul termic caracterizat de valori diurne ușor 

mai mari decât mediile climatologic specifice datei. În primele ore ale zilei, iar cu o probabilitate 

destul de mare și în a doua parte a nopții, vor fi nori de nivel jos sau ceață, iar în restul intervalului 

cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab până la moderat. 

Temperatura maximă se va situa în jurul a 13 grade, iar cea minimă va fi de 1...3 grade. 

II. CALITATEA APELOR 

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. 

Judetul Iasi 

Se instituie situatia 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 sursă r. Miletin – ac. Hâlceni 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 din data de 21 09 2021, au fost puse în  aplicare prevederile Planului de restricții 

și folosire a apelor în perioadele deficitare pentru BH Dunare 2021, respectiv faza de 

atenționare/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, 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). 
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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. 

 

 

 

 

DIRECȚIA DE COMUNICARE, TRANSPARENȚĂ ȘI IT 


