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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 18.08.2021, ora 08.00 – 19.08.2021, ora 08.00 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situația și prognoza hidro pe râurile interioare şi Dunăre din 19.08.2021, ora 07.00 

RÂURI 

Debitele au fost în creştere, ca urmare a precipitațiilor prognozate şi propagării pe râurile 

din bazinele hidrografice: Argeş, Ialomița, Siret, Prut, în bazinele superioare şi mijlocii 

ale Mureşului şi Oltului şi pe râurile din Dobrogea. 

Pe celelalte râuri debitele au fost relativ staționare. 

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

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

Negru, Bistra, Bârzava, Nera, Rm. Sărat, Tazlău, Bârlad, Rm. Sărat, Jijia, pe unii afluenți 

ai Oltului mijlociu şi inferior şi pe unii afluenți ai Argeșului superior. 

În interval, au fost emise trei AVERTIZARI și o ATENȚIONARE HIDROLOGICA pentru 

fenomene imediate. 

În interval s-a situat peste COTA DE ATENȚIE râul Bughea la stația hidrometrică Bughea 

de Jos (150+20)-jud. AG. 

Este în vigoare ATENŢIONAREA HIDROLOGICĂ nr.91 din 18.08.2021, până la ora 10:00. 

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

Debitele vor fi în creştere prin propagare pe râurile din bazinul Prutului, pe cursul 

Siretului şi pe cursurile mijlocii şi inferioare ale râurilor: Târnavelor, Argeş, Ialomița, 

Suceava, Moldova, Bistrița, Trotuş, Putna, Rm. Sărat, Buzău, Bârlad şi cursurile superioare 

şi mijlocii ale Mureşului şi Oltului. 

Pe celelalte râuri, debitele vor fi relativ staționare, exceptând cursurile superioare ale: 

Mureşului, Târnavelor, Oltului, Argeşului, Ialomiței, Sucevei, Moldovei, Bistriței, 

Trotuşului, Putnei, Rm. Sărat, Buzăului, Bârladului şi pe râurile din Dobrogea, unde vor fi 

în scădere.  

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

 

DUNĂRE 
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Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 18.08.2021 – 19.08.2021 a fost 

în scădere, având valoarea de 3900 m3/s, sub media multianuală a lunii august (4300 

m3/s). 

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

creștere pe sectorul Oltenița – Tulcea. 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (3700 m3/s). 

În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectoarele Gruia – Cernavodă, 

relativ staționare pe sectorul Hârşova – Vadu Oii şi în creștere pe sectorul Brăila – Tulcea. 

 

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 18.08.2021, ora 09.00 – 19.08.2021, ora 06.00 

ÎN ŢARĂ 

Valorile termice au scăzut semnificativ față de intervalul precedent în cea mai mare parte 

a țării, astfel încât vremea a devenit apropiată de normalul termic al perioadei în 

regiunile sudice și mai rece decât în mod obișnuit în celelalte, cu până la 10 grade abatere 

negativă în nord-est. Cerul a avut înnorări în cea mai mare parte a intervalului în estul 

teritoriului, iar în rest acestea au fost temporare, însă începând din orele amiezii dinspre 

vest s-a degajat treptat. S-au semnalat averse ce au avut și caracter torențial, frecvente 

descărcări electrice și izolat căderi de grindină (din date meteo fiind consemnate cele 

din zona montană, iar din surse externe cele de pe raza județului Prahova). Astfel de 

fenomene au fost cu precădere în cursul după-amiezii și în prima parte a nopții în 

Moldova, Muntenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, pe arii extinse la munte și 

restrânse în Oltenia, izolat în Crișana și Maramureș, iar noaptea în Dobrogea. Cantitățile 

de apă au depășit 15...20 l/mp și izolat 40...50 l/mp (până la 60 l/mp la stația hidro 

Nămăiești, județul Argeș). Vântul a suflat slab și moderat, temporar cu intensificări la 

munte și cu viteze la rafală în general de 50...60 km/h, până la 75 km/h în județul Tulcea, 

în regiunile extracarpatice îndeosebi de scurtă durată asociate ploilor. Temperaturile 

maxime s-au încadrat între 15 grade la Rădăuți și 33 de grade la Adamclisi și Medgidia, 

iar la ora 06.00 se înregistrau temperaturi cuprinse între 7 grade la Târgu Lăpuș, Bozovici, 

Câmpeni, Țebea, Petroșani, Vărădia de Mureș și 21 de grade la Constanța-dig. În ultimele 

ore s-a semnalat ceață local în depresiunile din estul Transilvaniei. 
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Observații: de ieri dimineață de la ora 06.00 au fost în vigoare 5 mesaje pentru fenomene 

meteorologice periculoase imediate, după cum urmează: 

-2 avertizări cod rosu, emise de CNPM pentru Muntenia 

-1 avertizare cod portocaliu și 2 atenționări cod galben, emise de SRPV Craiova. 

 

LA BUCUREŞTI 

Valorile termice au scăzut semnificativ față de intervalul precedent, astfel încât vremea 

a devenit normală termic pentru această dată. Cerul a fost temporar noros, iar după-

amiaza și noaptea au fost perioade cu averse în general slabe. Vântul a avut ușoare 

intensificări în prima parte a zilei și a nopții, cu viteze la rafală de 40...45 km/h, iar în 

rest a suflat slab până la moderat. Temperatura maximă a fost de 29 de grade la Afumați 

și Băneasa și 30 de grade la Filaret, iar la ora 06.00 se înregistrau 16 grade în Băneasa și 

17 grade la Filaret și Afumați. 

 

3. Prognoza meteorologică în intervalul 19.08.2021, ora 09.00 – 20.08.2021, ora 09.00 

ÎN ŢARĂ 

Vremea va deveni în general frumoasă, cu regim termic diurn caracterizat în general de 

valori apropiate de normalul perioadei, însă dimineaţa în special în nord şi în centru, 

vremea va fi răcoroasă. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 de grade în estul 

Transilvanie şi 31 de grade în sudul Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 5 grade 

în depresiunile intramontane şi 18 grade pe litoral. Cerul va fi variabil, mai mult senin 

noaptea, cu unele înnorări în prima parte a zilei în regiunile sud-estice şi la munte, unde 

izolat vor fi ploi de scurtă durată și posibil descărcări electrice. Vântul va sufla slab până 

la moderat, cu ușoare intensificări în cursul zilei în Moldova, Dobrogea, Muntenia, sudul 

Banatului și la munte. La sfârşitul nopţii, pe alocuri se va forma ceaţă. 

 

LA BUCUREŞTI 

Vremea va fi, în general, frumoasă. Cerul va avea unele înnorări la începutul zilei, dar 

probabilitatea de ploaie va fi redusă, apoi se va degaja, treptat, devenind mai mult senin 

noaptea. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 27...28 de 

grade, iar cea minimă de 15...16 grade, mai scăzută în zona periurbană spre 12...13 

grade. 

 

II. CALITATEA APELOR 
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Administrația Națională Apele Române și Agenția pentru Protecția Mediului Iași 

informează despre producerea, la data de 18.08.2021, ora 12.30, unei poluări accidentale 

a apei Acumulării Ezăreni (ape uzate cu caracter menajer). Nu s-a raportat mortalitate 

piscicolă. Cauza producerii poluării o reprezintă evacuarea de către APAVITAL SA Iaşi de 

ape uzate menajere ca urmare a înfundării sistemului de canalizare în localitatea Valea 

Adâncă - strada Iazului - zona Hotel Capitol. Laboratorul Calitatea Apei al A.B.A. Prut-

Bârlad Iaşi a prelevat probe de apă în vederea efectuării analizelor fizico-chimice din 

următoarele secțiuni: Ac. Ezăreni - amonte de sursa de poluare (coadă lac 100 m), sursa 

de poluare şi  Ac. Ezăreni - cca. 300 m aval de sursa de poluare. Reprezentanți ai APAVITAL 

SA Iaşi - Secția Canalizare au intervenit cu vidanje în primul cămin de colectare, situat 

amonte de SPAU 7, precum şi pe întreg sistemul de canalizare de pe strada aferentă 

malului stâng al lacului. Evacuarea de ape uzate menajere neepurate din sistemul de 

canalizare în lacul Ezăreni a fost stopată. Reprezentanți ai S.G.A. Iaşi monitorizează în 

continuare identificarea unor posibile deficiențe a sistemului de canalizare de acest fel. 

 

Administrația Națională Apele Române informează despre producerea, la data de 

18.08.2021, ora 11.20 unei poluari accidentale a apei (culoare închisă si miros înțepător) 

unui afluent de stânga (necadastrat) al pr Terebici, pe raza localității Sângeorgiu de 

Mureș, jud Mureș. S-a înregistrat mortalitate piscicolă (cca 200 de pești cu dimensiuni 

între 5 și 20 cm). Personal de specialitate din cadrul ITA SGA Mureș s-a deplasat in teren 

pentru investigații.  

 

III. CALITATEA MEDIULUI 

1. În domeniul aerului 

Agenția Pentru protecția Mediului Alba revine cu informații suplimentare referitor la 

incendiul produs în data de 17.08.2021, ora 14.30, la depozitul de stocare temporară a 

deșeurilor periculoase și nepericuloase SC WMW Intermedia Corporation Trade SRL, Alba 

Iulia, județul Alba. Valorile concentrațiilor poluanților măsurați (formaldehidă, benzen, 

metanol, monoxid de carbon, amoniac, dioxid de azot și dioxid de sulf) s-a încadrat în 

limitele prevăzute de Legea nr.104/2011 privind calitatea mediului înconjurător și STAS 

12574/87. La stația automată de monitorizare a calității aerului AB1-Alba Iulia au fost 

observate creșteri orare la indicatorul PM10 automat începând cu ora 17.00. Valoarea 

concentrației la indicatorul PM10 a fost de 86,81 ug/mc la ora 17.00 și în scădere la 

74,88ug/mc la ora 18.00. Valoarea medie zilnică pentru PM10 nu a depășit valoarea limită 

zilnică  de50ug/mc (valoarea medie a fost de 39,17 ug/mc). 
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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 


