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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 22.07.2021, ora 08.00 – 23.07.2021, ora 08.00 

 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situația și prognoza hidro pe râurile interioare şi Dunăre din 23.07.2021, ora 07.00 

RÂURI 

Debitele au fost în scădere, exceptând cursurile mijlocii şi inferioare ale Mureşului, 

Buzăului, Putnei, Siretului, Jijiei, cursurile inferioare ale Someşului, Jiului, Ialomiţei şi 

Bârladului şi cursul superior al Prutului, unde au fost în creștere ca urmare a propagării, 

iar pe râurile din Dobrogea debitele au fost relativ staționare. 

Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli 

cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele 

hidrografice: Vișeu, Someșul Mare, Someșul Mic, Crişul Repede, Crişul Alb, Arieş, Suceava, 

Moldova, Bistriţa, pe cursul Someşului - aval Dej, pe cursul superior şi mijlociu al 

Mureşului, pe cursul Siretului, pe cursurile superioare ale Ialomiţei, Prahovei şi Prutului 

şi pe unele râuri din Dobrogea. 

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

Debitele vor fi în scădere, exceptând cursurile inferioare ale Someşului, Mureşului şi 

Siretului unde vor fi în creștere ca urmare a propagării şi râurile din Dobrogea unde vor 

fi relativ staționare. 

Sunt posibile creşteri izolate de niveluri şi debite  pe unele râuri mici, îndeosebi din zona 

de munte, datorită precipitațiilor, sub formă de aversă, prognozate. 

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

 

DUNĂRE 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 22.07.2021 – 23.07.2021 a fost 

în creştere, având valoarea de 4800 m3/s, sub media multianuală a lunii iulie (5350 m3/s). 

În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere la Gruia și pe sectorul Tr. Măgurele 

– Galați și în scădere pe sectoarele Calafat – Corabia și Isaccea – Tulcea. 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (5200 m3/s). 

În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere pe sectoarele Gruia – Calafat şi 

Zimnicea – Tulcea şi în scădere pe sectorul Bechet – Tr. Măgurele. 

 

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 22.07.2021, ora 09.00 – 23.07.2021, ora 06.00 

ÎN ŢARĂ 

Vremea a fost în general frumoasă, cu valori termice în jurul mediilor climatologice 

specifice perioadei. Cerul a prezentat înnorări temporare în Muntenia și în zona montană, 
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unde cu totul izolat au fost ploi de scurtă durată și a fost variabil, mai mult senin 

dimineața și noaptea în restul teritoriului. Vântul a suflat slab și moderat, cu unele 

intensificări în regiunile estice, sud-estice și pe crestele montane. Temperaturile maxime 

s-au încadrat între 21 de grade la Întorsura Buzăului și 31 de grade la Băile Herculane, 

Drobeta-Turnu Severin și Calafat. La ora 06.00, se înregistrau valori termice cuprinse între 

8 grade la Toplița și Joseni și 21 de grade la Constanța-dig. 

 

LA BUCUREŞTI 

Vremea a fost în general frumoasă și apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul a 

fost temporar noros, iar dimineața, în unele cartiere a plouat slab. Vântul a suflat slab și 

moderat. Temperatura maximă a fost de 29 de grade la Afumați și de 30 de grade la 

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

și Filaret. 

 

3. Prognoza meteorologică în intervalul 23.07.2021, ora 09.00 – 24.07.2021, ora 09.00 

ÎN ŢARĂ 

Vremea va fi, în general, frumoasă și normală din punct de vedere termic. Cerul va fi 

variabil, cu înnorări temporare după-amiaza și seara, iar pe arii restrânse în zona de 

munte și izolat în restul teritoriului, se vor semnala ploi de scurtă durată și, posibil, 

descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări pe litoral. 

Temperaturile maxime se vor situa între 23 și 32 de grade, cu cele mai ridicate valori în 

sudul Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 9 grade în depresiuni și 20 de grade 

în nordul litoralului. 

 

LA BUCUREŞTI 

Vremea va fi, în general, frumoasă și normală termic. Cerul va fi variabil, cu înnorări 

temporare după-amiaza și seara, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă 

va fi de 29...30 de grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de 17 grade. 

 

II. CALITATEA APELOR 

Administrația Națională Apele Române și Autoritatea Navală Română-Căpitănia 

Zonală Constanța informează că în data de 22.07.2021, în jurul orei 17:45, în Dana 70B 

a Portului Constanța (în incinta SC OIL TERMINAL S.A) a fost observată o pată de produs 

petrolier (cca 50 litri motorină), pe luciul apei, intre barajul de protecție al APC și cheu. 

Poluarea accidentală a fost produsă din cauza unei defecțiuni tehnice la bordul barjei 

ALPHA sub pavilion bulgar. SC OIL TERMINAL S.A a intervenit cu șalupa din dotare și cu 

efective specializate pentru a colecta si neutraliza irizațiile de pe luciul apei. Ulterior s-

a intervenit cu șalupa  Sirius 1 aparținând APM Constanta, împrăștiind-se conținutul a  

cinci saci de material absorbant in interiorul barajului. Au fost curatate bordajele celor 

doua slepuri. Operațiunile de depoluare au fost finalizate în jurul orei 22.00. 

Comandantul șlepului Castor (echipaj comun slep Castor + șlep Alpha) a fost sancționat 

contravențional cu suma de 50.000 lei pentru poluarea apelor naționale navigabile cu 

hidrocarburi în conformitate cu prevederile art. 4 lit. a din H 876 din 2007. 

Administrația Națională Apele Române informează despre producerea, în 22.07.2021, 

ora 08.45, unei poluări accidentale (manifestată printr-o culoare neagra a apei), cu 
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produse petroliere (cca 500-700 litri țiței și apă sărată) a râului Slănic, din cauza avariei 

unei conducte de transport aparținând SC OMV PETROM S.A. în zona Parc 143 Gura 

Ocniței– Pod DJ 720 aval – amonte pod DN  72, Com. Gura Ocniței, Sat Săcuieni, județul 

Dâmbovița. Măsuri întreprinse: oprirea pompării, montarea de bariere absorbante, 

împrăștierea de spill-sorb, recuperarea poluantului. Nu a fost raportată mortalitate 

piscicolă.  

 

III. CALITATEA MEDIULUI 

1. În domeniul aerului 

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează că, din rezultatele analizelor 

efectuate la data de 21.07.2021 în cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare, nu s-au 

constatat depăşiri ale pragurilor de alertă pentru NO2 (dioxid de azot), SO2 (dioxid de sulf) 

și ale pragurilor de alertă și informare pentru O3 (ozon) și nici a valorii limită zilnice (50 

µg/m3) pentru indicatorul particule in suspensie cu diametrul sub 10 microni (PM10).   

 
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  

 


