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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 14.08.2021, ora 08.00 – 15.08.2021, ora 08.00 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situația și prognoza hidro pe râurile interioare şi Dunăre din 15.08.2021, 

ora 07.00 

RÂURI 

Debitele au fost relativ staționare. 

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

mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe unele râuri din Dobrogea şi mai 

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

Lăpuş, Crişul Negru, Bârzava, Nera, Cerna, Putna, Rm. Sărat, Buzău superior, 

Bârlad, pe unii afluenți ai Oltului mijlociu şi inferior şi unii afluenți ai Argeșului 

superior (Vâlsan, Arefu, R. Doamnei). 

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

Debitele vor fi relativ staționare. 

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

 

DUNĂRE 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 14.08.2021 – 15.08.2021 

a fost staționar, având valoarea de 4500 m3/s, peste media multianuală a lunii 

august (4300 m3/s). 

În aval de Porţile de Fier, debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Tr. 

Măgurele și în creștere pe sectorul Zimnicea – Tulcea. 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (4400 m3/s). 

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

în creștere pe sectorul Oltenița – Tulcea. 
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A.B.A. Prut-Bârlad 

Județul Vaslui: 

- Se mențin prevederile din „Planul de restricții și folosire a apei în perioade 

deficitare”, treapta a III-a pentru S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI – Sucursala Vaslui, 

din acumularea Solești (râul Vasluieț). 

 

2. Situația meteorologică în intervalul 14.08.2021, ora 09.00 – 15.08.2021, ora 

06.00 

ÎN ŢARĂ 

Vremea a fost frumoasă în toată țara, dar călduroasă în jumătatea de sud-vest, 

unde local a fost caniculă şi discomfort termic ridicat, indicele temperatură-

umezeală (ITU) atingând şi depăşind uşor pragul critic de 80 de unități pe arii 

relativ extinse în Banat, în zona de câmpie a Crişanei şi în sudul Olteniei; în 

celelalte regiuni valorile termice au fost apropiate de cele normale la această 

dată. Cerul a fost variabil la munte, în Banat, Crişana şi vestul Transilvaniei și mai 

mult senin în celelalte zone, iar vântul a suflat slab și moderat. Temperaturile 

maxime s-au încadrat între 26 grade la Sulina şi 36 de grade la Arad, Băile 

Herculane şi Calafat. La ora 06 se înregistrau 7 grade la Miercurea Ciuc și 26 de 

grade la Șiria. 

Observație: de ieri dimineaţă de la ora 06, a fost în vigoare 1 atenţionare cod 

galben pentru fenomene meteorologice periculoase imediate emisă de către SRPV 

Bacău. 

 

LA BUCUREŞTI 

Vremea a fost frumoasă, dar călduroasă după-amiaza, cu o maximă a temperaturii 

aerului de 31 de grade la Afumați și Băneasa şi 32 de grade la Filaret. Cerul a fost 

senin, iar vântul a suflat slab până moderat. La ora 06.00 se înregistrau 14 grade 

la staţia meteo Băneasa, 16 grade la Afumați și 17 grade la Filaret. 

 

3. Prognoza meteorologică în intervalul 15.08.2021, ora 09.00 – 16.08.2021, 

ora 09.00 

ÎN ŢARĂ 
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Vremea va fi călduroasă în majoritatea zonelor țării, local caniculară la amiază 

în jumătatea de sud-vest, unde disconfortul termic se va accentua. 

Temperaturile maxime se vor încadra între 27...29 de grade pe litoral și 36...37 

de grade în Banat, vestul și sudul Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 

9 grade în depresiuni și 24 de grade în Dealurile de Vest. Cerul va fi variabil, cu 

înnorări temporar accentuate după-amiaza la munte și, mai ales noaptea, în 

extremitatea de nord-vest, unde pe alocuri vor fi ploi de scurtă durată, descărcări 

electrice și unele intensificări ale vântului. Izolat vor fi condiții de grindină. Spre 

dimineață, pe spații mici va fi ceață. 

 

LA BUCUREŞTI 

Vremea va fi călduroasă, caniculară la amiază, iar disconfortul termic se va 

accentua. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. 

Temperatura maximă va fi de 34...35 de grade, iar cea minimă de 16...19 grade. 

 

II. CALITATEA APELOR 

Nu s-au înregistrat evenimente deosebite. 

 

III. CALITATEA MEDIULUI 

1. În domeniul aerului 

 

Mass Media informează despre producerea, în după-amiaza zilei de 14.08.2021, 

unui incendiu la o hală unde se produc si depozitează piese de schimb pentru 

aeronave și rășini, pe raza comunei Mogoșoaia, județul Ilfov, cu degajări mari de 

fum în atmosferă, focul întinzându-se pe o suprafață de aproximativ 2.000 metri 

pătrați. IGSU a emis un mesaj RO-ALERT pentru populația din zonă. ISU B-IF a 

intervenit cu 20 de autospeciale de stingere, două autoscări, două ambulanțe 

SMURD și echipaje de descarcerare. Nu au fost raportate victime.  

Având în vedere simulările modelelor numerice rulate în cadrul Administrației 

Naționale de Meteorologie privind evoluția norului de fum din zona localității 

Mogoșoaia, jud.Ilfov, s-a apreciat că, în intervalul 14.08.2021, ora 17:15 – 

14.08.2021, ora 23:00, cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla în general slab 

(viteze de maximum 17...20 km/h), din direcție predominant est-sud-estică, 
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astfel încât evoluția norului de fum va fi de dispersie treptată și deplasare lentă 

spre vest-nord-vest. 

 

2. În domeniul solului și vegetației 

Nu s-au înregistrat evenimente deosebite. 

 

3. În domeniul supravegherii radioactivităţii mediului 

Menționăm că pentru factorii de mediu urmăriți nu s-au înregistrat depășiri ale 

limitelor de avertizare/alarmare şi nu s-au semnalat evenimente deosebite. 

Parametrii constatați la stațiile de pe teritoriul României s-au situat în limitele 

fondului natural. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


