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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 29.07.2021, ora 08.00 – 30.07.2021, ora 08.00 

 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situația și prognoza hidro pe râurile interioare şi Dunăre din 30.07.2021, ora 07.00 

RÂURI 

Debitele au fost, în general, staționare, exceptând cursul mijlociu al Someșului, cursurile 

mijlocii și inferioare ale Bistriței și Trotușului, cursurile inferioare ale Someșului Mic, 

Lăpușului, Crasnei, Barcăului, Crișului Repede, Târnavei Mari, Putnei și Prutului, unde au 

fost în creștere prin propagare și râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Crișul 

Negru, Crișul Alb, Mureș, bazinele superioare și mijlocii ale Someșului Mic, Timișului, 

bazinele superioare ale Someșului, Lăpușului, Crasnei, Barcăului, Crișului Repede, Begăi 

și cursul inferior al Someșului, unde au fost în scădere. 

Scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu efect 

de inundaţii locale şi creşteri mai importante de niveluri şi debite, s-au înregistrat pe 

unele râuri mici din bazinele hidrografice Suceava, Jijia, Prahova, bazinele superioare 

ale Argeșului, Ialomiței și pe unii afluenți ai Oltului superior aferenți sectorului aval s.h. 

Podu Olt-amonte s.h. Feldioara, ca urmare a precipitațiilor mai însemnate cantitativ 

căzute în interval sub formă de aversă și cu caracter torențial. 

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

mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinul hidrografic Prahova  și pe 

râurile din Dobrogea şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele 

hidrografice: Iza, Tur, Lăpuș, Bega Veche, Timiș, Bârzava, Moravița, Nera, Cerna, Bârlad, 

unii afluenți ai Crișului Negru (Valea Roșie Holod, Teuz), afluenții Prutului și cursul 

superior al Târnavei Mici. 

În interval au fost emise două AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate. 

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

Debitele vor fi în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, 

Iza, Tur, Crișuri, Mureș, bazinul superior și mijlociu al Someșului, unde vor fi în scădere 

și cursurile inferioare ale Someșului, Putnei, Bistriței și Prutului, unde vor fi în creștere 

prin propagare. 
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Sunt posibile scurgeri pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu efect 

de inundaţii locale şi creşteri mai însemnate de niveluri şi debite pe unele râuri mici din 

zonele de deal și de munte, ca urmare a precipitațiilor prognozate sub formă de aversă, 

cu caracter torențial. 

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

DUNĂRE 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 29.07.2021 – 30.07.2021 a fost 

în scădere, 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 scădere pe sectorul Gruia – Corabia și în 

creștere pe sectorul Tr. Măgurele – Tulcea. 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (4600 m3/s). 

În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Tr. Măgurele, 

staționare la Zimnicea și în creștere pe sectorul Giurgiu – 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 29.07.2021, ora 09.00 – 30.07.2021, ora 06.00 

ÎN ŢARĂ 

Vremea a fost călduroasă, caniculară în sudul și local în estul țării, cu temperaturi maxime 

ce s-au încadrat între 28 de grade la Ocna Șugatag și 40 de grade la Calafat. Disconfortul 

termic a fost deosebit de accentuat în regiunile extracarpatice și local în cele vestice și 

centrale, unde indicele temperatură-umezeală (ITU) a depășit pragul critic de 80 de 

unități. Cerul a avut înnorări în primele ore în vest și centru, iar noaptea în sud, unde 

izolat au fost ploi slabe și descărcări electrice. După-amiaza și seara, gradul de 

instabilitate atmosferică a fost ridicat în zona Carpaților Meridionali și Orientali, nordul 

Moldovei și nord-estul Munteniei. S-au semnalat intensificări ale vântului (cu aspect de 

vijelie în zona localității Pătârlagele) cu viteze la rafală în general de peste 55...65 km/h, 

iar în nord-estul Moldovei și peste 80...90 km/h, frecvente descărcări electrice și averse. 

Ploile au avut și caracter torențial, iar cantitățile de apă acumulate au depășit pe arii 

restrânse 25...40 l/mp, până la 51 l/mp la stațiile hidro Țibeni (județul Suceava) și Moeciu 

de Sus (județul Brașov). Au fost și căderi de grindină, confirmate fiind din date meteo și 

hidro cele de pe raza județelor Iași, Brașov, precum și la munte, iar din surse externe în 
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județele Prahova, Dâmbovița și Suceava. La ora 06 se înregistrau valori termice cuprinse 

între 11 grade la Joseni, Miercurea Ciuc și Toplița şi 25 de grade la Constanţa-dig. Izolat 

în estul Transilvaniei s-a semnalat ceață. 

OBSERVAȚII - de ieri dimineață de la ora 06.00 au fost în vigoare 9 avertizări 

meteorologice cod roșu pentru fenomene meteorologice periculoase imediate, emise 

precum urmează: 4 de CNPM (3 pentru Muntenia și 1 pentru SRPV Sibiu), 3 de SRPV Bacău 

și 2 de SRPV Sibiu. 

 

LA BUCUREŞTI 

Vremea s-a menținut caniculară, cu o temperatură maximă de 37 de grade la Afumați și 

Băneasa și 38 de grade la Filaret. Disconfotul termic a fost deosebit de accentuat, iar 

indicele temperatură-umezeală (ITU) a depășit pragul critic de 80 de unităţi. Cerul a fost 

variabil, mai mult senin ziua, cu unele înnorări spre sfârșitul intervalului, iar vântul a 

suflat în general slab. La ora 06.00 se înregistrau 22 de grade la Afumați și Băneasa și 23 

de grade la Filaret. 

3. Prognoza meteorologică în intervalul 30.07.2021, ora 09.00 – 31.07.2021, ora 09.00 

ÎN ŢARĂ 

Vremea caniculară va persista, iar disconfortul termic va fi deosebit de accentuat în 

cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime se vor situa, în general, între 30 și 

38 de grade, cu cele mai ridicate valori în Lunca Dunării. Temperaturile minime vor 

fi cuprinse între 13 și 25 de grade, mai coborâte în depresiuni, spre 11 grade. Cerul va 

fi variabil, cu înnorări temporar accentuate îndeosebi după-amiaza în zonele montane și 

submontane, unde pe arii restrânse se vor semnala averse, descărcări electrice și 

intensificări de scurtă durată ale vântului. Izolat vor fi condiții de grindină și vijelii. 

LA BUCUREŞTI 

Vremea se va menține caniculară, iar disconfortul termic va fi în continuare deosebit 

de accentuat. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat, trecător cu 

ușoare intensificări (30...35 km/h) în cursul zilei. Temperatura maximă se va situa în 

jurul a 37 de grade, iar cea minimă va fi de 20...22 de grade. 

 

II. CALITATEA APELOR 

Nu s-au înregistrat evenimente deosebite.  

 

III. CALITATEA MEDIULUI 

1. În domeniul aerului 
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Agenția pentru Protecția Mediului Arad informează despre producerea, la data de 

29.07.2021, ora 03.38, unui incendiu la depozitul de deșeuri nepericuloase din municipiul 

Arad, administrat de SC FCC Environment Romania SRL, ce se manifesta pe o suprafața 

de cca. 250 mp (in zona activă a depozitului-celula 13). ISU Arad a stins incendiul in timp 

scurt (ora 04.00) apreciindu-se că s-a produs o poluare redusă a aerului. Valorile 

indicatorilor de calitate ai aerului înregistrate la stația AR-2 nu au depășit valorile orare 

si zilnice maxime admise. Nu s-au înregistrat victime. Nu se cunosc deocamdată cauzele 

declanșatoare. 

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă informează telefonic, în după-amiaza 

zilei de 29.07.2021, despre producerea unui incendiu, în zona portuară a orașului Galați, 

care a cuprins trei cuve metalice de aproximativ 25 mp fiecare încărcate cu mase plastice. 

Nu au fost raportate și nici identificate victime, însă pompierii au intervenit cu efective 

sporite pentru lichidarea incendiului care a degajat o cantitate mare de fum în atmosferă. 

La fața locului au fost direcționate trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o 

autoscară mecanică, o autospecială de descarcerare grea și o ambulanță a SAJ Galați. 

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează că, din rezultatele analizelor 

efectuate în 28.07.2021 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). A fost înregistrată depășirea valorii 

limita zilnice (50 µg/m3) pentru indicatorul particule in suspensie cu diametrul sub 10 

microni (PM10), la stațiile: B-1 (trafic), TM-5 (trafic).   

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 
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