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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 29.08.2021, ora 08.00 – 30.08.2021, ora 08.00 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situația și prognoza hidro pe râurile interioare şi Dunăre din 30.08.2021, ora 07.00 

RÂURI 

 

Institutul Naţional de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (I.N.H.G.A.) a emis la data de 

29.08.2021, la ora 11:30, Actualizarea de avertizare hidrologică nr. 95 valabilă în intervalul 

29.08.2021, ora 12:00 – 30.08.2021, ora 14:00, vizând Scurgeri importante pe versanţi, 

torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi 

creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menţionate, cu posibile 

depăşiri ale COTELOR DE APӐRARE, pentru Bazinele hidrografice afectate: Vișeu, Iza, Someș, 

Mureș, Jiu, Olt, Vedea, Argeş, Ialomiţa, Siret şi Prut, după cum urmează: 

 

-COD GALBEN -posibile depăşiri ale COTELOR DE ATENŢIE:  

În intervalul 29.08.2021, ora 12:00 – 30.08.2021, ora 09:00, pe râurile din 

bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Lӑpuş (judeţul Maramureș), Someșul Mare (judeţul 

Bistrița Năsăud), Someșul Mic – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior 

(judeţele: Cluj și Bihor), Someș – afluenții mici aferenți sectorului aval S.H. Dej 

(judeţele: Cluj, Sălaj, Maramureș și Satu Mare), Mureș – bazin amonte S.H. Glodeni 

(judeţele: Harghita şi Mureş), Niraj (judeţul Mureş), Târnava Mică, Târnava Mare 

(judeţele: Harghita, Mureş, Sibiu, Braşov şi Alba), Arieş – bazin superior şi afluenţi 

bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Alba şi Cluj), Mureș – afluenţii aferenți sectorului 

aval confluenţă Arieş – amonte confluenţă Târnava (judeţele: Cluj şi Alba), Mureș – 

afluenţii aferenți sectorului aval confluenţă Târnava – amonte S.H. Brӑnişca (judeţele: 

Alba, Sibiu şi Hunedoara), Jiu – bazin amonte S.H. Rovinari, Gilort (judeţele: 

Hunedoara şi Gorj), Bistriţa – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior 

(judeţele: Suceava, Neamț, Harghita şi Bacău), Moldova – bazin superior şi afluenţi 
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bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Suceava şi Neamţ), Suceava – bazin superior şi 

afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Suceava), Jijia – bazin superior și afluenți 

bazin mijlociu și inferior, Prut – afluenţii aferenţi sectorului amonte confluenţӑ cu râul 

Jijia (judeţele: Botoşani şi Iaşi). 

 În intervalul 29.08.2021, ora 12:00 – 30.08.2021, ora 14:00, pe râurile din 

bazinele hidrografice: Olt – bazin amonte S.H. Hoghiz și afluenții aferenţi sectorului aval 

S.H. Hoghiz (judeţele: Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu, Vâlcea, Gorj, Argeș, Olt și 

Dolj), Vedea – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Argeş, Olt şi 

Teleorman), Argeș – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Argeș, 

Dâmbovița, Giurgiu, Ilfov și Teleorman), Ialomița – bazin amonte Acumularea Dridu şi 

afluenții aferenţi sectorului aval Acumularea Dridu (judeţele: Dâmbovița, Prahova, 

Ialomiţa şi Ilfov), Buzӑu – bazin superior amonte S.H. Nehoiu şi afluenţii aferenţi 

sectorului aval S.H. Nehoiu – amonte S.H. Baniţa (judeţele: Braşov, Covasna, Buzău şi 

Prahova),  Putna – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Vrancea), 

Trotuș – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (judeţele: Harghita, Neamț, 

Bacău și Vrancea). 

 

-COD PORTOCALIU -posibile depăşiri ale COTELOR DE INUNDAŢIE:  

În intervalul 29.08.2021, ora 12:00 – 30.08.2021, ora 09:00, pe râurile din bazinele 

hidrografice: Olt – afluenții aferenţi sectorului aval S.H. Sfântul Gheorghe – amonte Ac. 

Ioneşti (judeţele: Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu, Vâlcea şi Argeș), Argeș – bazin 

superior, Dâmboviţa – bazin amonte S.H. Malu cu Flori (judeţele: Argeș şi Dâmbovița), 

Ialomiţa – bazin amonte S.H. Moroeni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Moroeni – 

amonte S.H. Siliştea Snagovului (judeţele: Dâmboviţa, Prahova şi Ilfov), Prahova – bazin 

superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Prahova, Buzӑu şi Ialomiţa), 

Buzӑu – bazin superior amonte S.H. Nehoiu (judeţele: Braşov, Covasna şi Buzău). 

  Fenomenele hidrologice periculoase se pot produce cu probabilitate şi 

intensitate mai mare pe unele râuri din judeţele: Argeş, Dâmboviţa, Prahova şi 

Braşov. 
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Se ridică ȋncepând cu data de 29.08.2021, ora 12:00, Avertizarea Hidrologică din 

celelalte bazine hidrografice avertizate anterior.  

Se menționează că fenomenele hidrologice periculoase se pot produce şi pe afluenții de grad inferior 

ai râurilor menţionate. 

 

Această avertizare hidrologică a fost transmisă de Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă al 

Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor către: Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, 

Secretariatul General al Guvernului, Centrul de Situaţii al Guvernului, Ministerul Apărării 

Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor, Ministerul Sănătăţii, 

Ministerul Economiei, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Comisia Naţională pentru 

Controlul Activităţilor Nucleare, Serviciul de Protecţie şi Pază, Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale, S.C. Hidroelectrica S.A., Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, precum și către 

Comitetele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă vizate, astfel: 

- Alba, Argeş, Bacău, Bihor, Bistriţa-Năsăud,  Braşov, Buzău, Botoşani, Cluj, Covasna, 

Dâmboviţa, Dolj, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomiţa, Iaşi, Ilfov, Maramureş, Mureş, 

Neamţ, Olt, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Vâlcea şi Vrancea (31 

prefecturi) - COD GALBEN. 

- Argeş, Braşov, Buzău, Covasna, Dâmboviţa, Harghita, Ialomiţa, Ilfov, Prahova, Sibiu 

şi Vâlcea (11 Prefecturi)   - COD PORTOCALIU. 

Debitele au fost, în general, în creştere datorită precipitațiilor căzute în interval şi 

propagării, exceptând râul Prut şi râurile din Dobrogea unde au fost relativ staționare. 

 Scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie, formarea de viituri rapide cu efecte de 

inundații locale și creșteri semnificative de niveluri și debite s-au produs pe unele râuri mici din 

zonele de deal și munte din vestul și nordul țării datorită precipitațiilor căzute în interval. 

 În interval s-au situat peste: 

- COTELE DE ATENȚIE: râurile la stațiile hidrometrice: Târlung – Lunca Mărcușului (400) – jud. CV, 

Bughea – Bughea de Jos (150+30) – jud. AG, Prahova – Prahova (250+58) – jud. PH, Bizdidel – 

Bezdead (300+30) și Pucioasa (350+32) – jud. DB.            

 Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 95 din 29.08.2021.  
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 Debitele vor fi în creştere, ca urmare a precipitațiilor prognozate și propagării pe 

râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișul Repede, Crișul 

Negru, Crișul Alb, bazinul mijlociu și inferior al Mureșului și numai prin propagare pe cursurile 

inferioare ale Timișului, Jiului, Oltețului, Vedei, Argeșului, Ialomiței, Prahovei, Buzăului, 

Putnei, Rm. Sărat, Trotușului, Bistriței, Bârladului, Jijiei, pe cursul mijlociu al Oltului și pe 

cursul superior și inferior al Prutului.  

      Pe celelalte râuri debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din Dobrogea 

unde vor fi staționare.  

 Se menține AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 95 din 29.08.2021.  

 

DUNĂRE 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 29.08.2021 – 30.08.2021 a fost în 

creştere, având valoarea de 3400 m3/s, sub media multianuală a lunii august (4300 m3/s).    

În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectoarele Gruia – Călărași și Isaccea – 

Tulcea și în creștere pe sectorul Cernavodă – Galați. 

 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (3500 m3/s). 

În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere pe sectoarele Gruia – Corabia şi Brăila– Tulcea 

și scădere pe sectorul Tr.Măgurele –  Vadu Oii. 

 

2. Situația meteorologică în intervalul 29.08.2021, ora 09.00 – 30.08.2021, ora 06.00 

ÎN ŢARĂ 

 

A.N.M. a emis o Actualizare de Avertizare Meteorologică de COD PORTOCALIU şi COD 

Galben, valabilă în intervalul 29 august, ora 11:00 – 30 august, ora 09:00, vizând instabilitate 

atmosferică temporar accentuată, cantități de apă însemnate (ploi 25-35 l/mp, local 40 l/mp, 

desc electrice, intensificări vant), respectiv ploi abundente, 40-60 l/mp desc electrice, 

intensificări vant, izolat vijelie, după cum urmează: 

COD Galben:  În intervalul menționat, în Transilvania, Moldova, Maramureș, local în Oltenia și 

Muntenia, precum și la munte vor fi averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. 
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Ploile vor avea și caracter torențial, iar cantitățile de apă vor depăși, în intervale scurte de timp 

sau prin acumulare, 25...35 l/mp și pe alocuri 40 l/mp.  

Notă: Astfel de fenomene se vor semnala pe arii restrânse şi în restul teritoriului. 

COD PORTOCALIU: În intervalul menționat, 29 august, ora 11:00 – 30 august, ora 06:00, în 

sudul Transilvaniei, în nordul Olteniei și al Munteniei va ploua abundent și îndeosebi prin 

acumulare cantitățile de apă vor depăși local 40...60 l/mp.  

Acest mesaj de Avertizare meteorologică, a fost transmis de către Centrul Operativ pentru 

Situaţii de Urgenţă al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor către: Inspectoratul General 

pentru Situaţii de Urgenţă, Secretariatul General al Guvernului, Centrul de Situații al Guvernului, 

Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor, Ministerul 

Sănătății, Ministerul Economiei, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Comisia Națională 

pentru Controlul Activităților Nucleare, Serviciul de Protecție și Pază, Serviciul de 

Telecomunicații Speciale, S.C. Hidroelectrica S.A., Agenția Naţională de Îmbunătăţiri Funciare și 

către următoarele Comite Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă:  

- Alba, Arad, Bacău, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Brăila, Buzău, Caraş-Severin, Cluj, 

Galaţi, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iaşi, Maramureş, Mehedinţi, Mureş, Neamţ, Sălaj, 

Suceava, Timiş, Vaslui, Vâlcea şi Vrancea (25 prefecturi) – COD Galben, Avertizare Meteo; 

- Alba, Argeş, Braşov, Buzău, Covasna, Dâmboviţa, Gorj, Hunedoara, Prahova, Sibiu şi Vâlcea 

(11 prefecturi)  – COD PORTOCALIU, Avertizare Meteo. 

 

Vremea a fost rece în vestul, nordul și centrul țării și răcoroasă în sud și est; excepție a făcut 

extremitatea sud-estică, unde a fost local călduroasă. Cerul a avut înnorări temporar accentuate 

și s-au semnalat averse în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, local în Muntenia, Oltenia și 

Moldova, iar trecător, în regiunile sudice, parțial în cele centrale și în zona montană aferentă,  

s-au semnalat descărcări electrice. Cantitățile de apă au depășit pe alocuri 25 l/mp.  

Vântul a suflat slab și moderat, cu unele intensificări la altitudini mari (izolat rafale de peste 65 

km/h), iar cu viteze mai mici în sud-vestul Olteniei și în Delta Dunării. Temperaturile maxime au 

fost cuprinse între 16 grade la Huedin, Reșița, Oravița, Caransebeș și Cluj-Napoca și 32 de grade 

la Medgidia și Cernavodă, iar la ora 06.00 se înregistrau 10 grade la Huedin și Târgu Logrești și 21 

de grade la Gura Portiței și Constanța-dig. 
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Observații: în intervalul de diagnoză au fost în vigoare 2 atenționări cod galben pentru 

fenomene meteorologice periculoase imediate emise de către CNPM pentru Muntenia. 

LA BUCUREŞTI 

 Vremea a fost răcoroasă, cu o maximă termică de 25 de grade la toate stațiile meteo. Cerul 

a avut înnorări, mai accentuate în prima parte a zilei, când s-au semnalat averse și descărcări 

electrice și din nou noaptea, când trecător a plouat slab. Vântul a suflat slab și moderat. La ora 

06 se înregistrau 17 grade la Filaret și 18 grade la Afumați și Băneasa. 

 

 3. Prognoza meteorologică în intervalul 30.08.2021, ora 09.00 – 31.08.2021, ora 09.00 

ÎN ŢARĂ 

 În vestul, centrul și nordul țării, valorile termice se vor situa sub cele caracteristice 

datei, vor fi înnorări și local va ploua și sub formă de aversă. Izolat se vor semnala descărcări 

electrice, iar cantitățile de apă mai pot depăși 15 l/mp. În restul teritoriului vremea va deveni 

în general frumoasă și apropiată de normal sub aspect termic. Cerul va fi variabil, cu unele 

înnorări și doar pe alocuri ploi slabe de scurtă durată, posibil însoțite de descărcări electrice. 

Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări pe crestele montane, iar ziua local în 

sudul ţării. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 19 şi 29 de grade, cu cele 

mai ridicate valori în sud-est, iar cele minime vor fi cuprinse între 5...8 grade în depresiuni și 

18...20 de grade pe litoral. Pe suprafețe mici se va forma ceață. 

 

LA BUCUREŞTI  

 Vremea va deveni în general frumoasă, iar valorile termice se vor situa în jurul normelor 

caracteristice datei. Cerul va avea unele înnorări la începutul zilei, cu probabilitate slabă de 

ploaie, apoi se va degaja treptat devenind mai mult senin. Vântul va sufla în general moderat. 

Temperatura maximă va fi de 27...28 de grade, iar cea minimă de 12...14 grade, mai scăzută în 

zona preorășenească. 

 

II. CALITATEA APELOR 

2.1. Pe fluviul Dunărea 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

2.2.Pe râurile interioare 
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Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

2.3.Pe Marea Neagră 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

 

III. CALITATEA MEDIULUI 

1. În domeniul aerului 

 

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează că, din rezultatele analizelor 

efectuate în 26.08.2021, în cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare, nu s-au constatat 

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

pragurilor de alertă și informare pentru O3 (ozon).  

 

Media zilnică de 50 µg/m3 pentru PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul sub 10 microni) nu a  

fost depășită la nici o staţie din teritoriu. 

Mediile zilnice pentru PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul <10 microni) au fost determinate 

prin metoda nefelometrică. Validarea acestor valori va fi efectuată după prelucrarea datelor 

obţinute prin metoda gravimetrică, metoda de referinţă în conformitate cu legislaţia naţională 

si europeană, cu valoarea limită zilnică de 50 µg/mc. 

 

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. În domeniul supravegherii radioactivităţii mediului 

Menţionăm că pentru factorii de mediu urmăriţi nu s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de 

avertizare/alarmare în intervalul 26.08 - 27.08.2021 şi nu s-au semnalat evenimente 

deosebite. Parametrii constataţi la staţiile de pe teritoriul României s-au situat în limitele 

fondului natural. 

 

4. În municipiul Bucureşti 
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În ultimele 24 de ore, sistemul de monitorizare a calităţii aerului în municipiul Bucureşti nu a 

semnalat depăşiri ale pragurilor de informare şi alertă. 

 

5. Probleme de Alimentări cu apă: 

- A.B.A. Prut-Barlad: În judetul Vaslui: se mentin prevederile „Planului de restrictii si folosire a 

apei in perioade deficitare”, astfel: 

    * treapta III - pentru S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI – Sucursala Vaslui din acumularea Solești.  

 

 

DIRECȚIA DE COMUNICARE, TRANSPARENȚĂ ȘI IT 


