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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITAŢII MEDIULUI 

în intervalul 11.08.2021 ora 08.00 – 12.08.2021, ora 08.00 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia și prognoza hidrologică pe râurile interioare și Dunăre, din 12.08.2021, ora 08.00 

RÂURI:  

Debitele au fost, în general, staționare, exceptând cursul inferior al Mureșului (sector Săvârșin – 

Nădlac), unde au fost în ușoară creștere prin propagare. 

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 cursurile râurilor Sabar, și Ialomița, pe cursul  

mijlociu al  Dâmboviței și pe unele râuri din Dobrogea şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe 

râurile din bazinele hidrografice: Iza, Lăpuș, Bega Veche, Bistra, Bârzava, Moravița, Nera, Cerna, 

Tazlău, Bârlad, afluenții Prutului, bazinul superior al Argeșului și bazinul inferior al Oltului. 

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

 

Debitele vor fi în general staționare. 

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

 

DUNĂRE: 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 11.09.2021 – 12.09.2021 a fost în 

scădere, având valoarea de 3800 m3/s,  egal cu media multianuală a lunii septembrie (3800 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 (3500 m3/s). 

În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Călărași şi în creştere pe 

sectorul Cernavodă – Tulcea. 

 

 



 Nesecret 
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2. Situaţia meteorologică în intervalul 11.08.2021, ora 08.00 – 12.08.2021, ora 08.00 

 

În ţară, vremea s-a menținut în general frumoasă și s-a încălzit ușor, în special în regiunile sudice, 

astfel că la scara întregii țări s-au înregistrat valori termice diurne peste mediile multianuale. Cerul 

a fost variabil în nordul, estul și sud-estul teritoriului și mai mai mult senin în rest. Vântul a suflat 

slab și moderat. Temperaturile maxime s-au încadrat între 22 de grade la Ocna Șugatag și 31 de 

grade la Băile Herculane, iar la ora 06.00 valorile termice erau cuprinse între 3 grade la Miercurea 

Ciuc și Întorsura Buzăului și 20 de grade la Șiria și Jurilovca. Pe arii restrânse, în primele ore şi spre 

sfârşitul intervalului, a fost ceaţă în nord şi în centru, în special pe văi şi în depresiuni. 

 

OBSERVAȚII - au fost emise 3 atenționări pentru fenomene periculoase imediate. 

 

La Bucureşti, vremea a fost frumoasă și s-a încălzit ușor față de ziua precedentă, astfel că valorile 

termice diurne s-au situat peste mediile multianuale. Cerul a fost mai mult senin, iar vântul a suflat 

în general slab. Temperatura maximă a fost de 28 de grade la Afumați și Băneasa și de 29 de grade la 

Filaret, iar la ora 06.00 se înregistrau 11 grade la stația meteo Băneasa, 12 grade la Afumați și 14 

grade la Filaret. 

 

3. Prognoza meteorologică în intervalul 12.08.2021, ora 08.00 – 13.08.2021, ora 08.00 

În ţară, Vremea va fi predominant frumoasă și caldă pentru această dată. Cerul va fi variabil în 

regiunile nordice, centrale, estice și sud-estice și mai mult senin în rest. Unele înnorări și posibile 

ploi de scurtă durată vor fi, mai ales dupăamiaza, cu totul izolat în zona de munte. Vântul va sufla 

slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 şi 31 de grade, iar cele minime între 

7 și 15 grade, cu valori mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali spre 3...4 grade, dar și ușor 

mai ridicate pe litoral și în Dealurile de Vest până spre 17...18 grade. Dimineața și noaptea, pe arii 

restrânse îndeosebi în centrul țării și în depresiunile intramontane se va semnala ceață. 

 

La Bucureşti, vremea va fi frumoasă și caldă pentru această dată. Cerul va fi mai mult senin, iar 

vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 29 de grade, iar 

cea minimă va fi de 11...14 grade. 

 

 



 Nesecret 
 

 

 

Bd. Libertăţii, nr.12, Sector 5, Bucureşti 
Tel: +4 021 316 0219 
Fax: +4 021 319 4609 
e-mail: dispmonit@mmediu.ro   
website: www.mmediu.ro 

II. CALITATEA APELOR 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

IV. CALITATEA MEDIULUI 

3.1. În domeniul aerului 

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează că din rezultatele analizelor efectuate 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) și ale 

valorii limită zilnice pentru PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul < 10 microni) (50 µg/mc). 

 

3.2. 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. 

 

3.3. În domeniul supravegherii radioactivităţii mediului 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

3.4. În municipiul Bucureşti 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 
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