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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 12.02.2021, ora 08.00 – 13.02.2021, ora 08.00 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situația și prognoza hidro pe râurile interioare şi Dunăre din 13.02.2021, 

ora 07.00 

RÂURI 

Debitele vor fi în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Olt, Argeș, 

Ialomița, Vedea, Siret și Prut unde vor fi în general staționare, cursurile mijlocii 

și inferioare ale Someșului, Crișului Alb, Mureșului și cursurile inferioare ale 

Crasnei, Barcăului, Crișului Repede, Crișului Negru, Arieșului, Târnavelor, Begăi, 

Timișului, Bârzavei, Carașului, Nerei, Cernei și Jiului, unde vor fi în creștere 

datorită propagării. 

Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri, năboi, izolat pod de gheaţă) prezente 

pe râurile din Moldova au fost în extindere și intensificare și au apărut și pe unele 

râuri din estul Transilvaniei.  

Curge năboi pe cursul mijlociu și inferior al Moldovei, pe cursul superior al Bistriței 

și pe unii afluenți din bazinul superior ai acesteia. 

Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, 

exceptând râurile din bazinele hidrografice: Olteț, Vedea, Neajlov, Rm. Sărat, 

Tazlău şi cursul Siretului, unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare și 

râurile din bazinele hidrografice Bârlad și Jijia, unde au valori sub 30%. 

Se situează peste: 

- COTA DE PERICOL râul Crasna la stația hidrometrică Domănești (550+5)-

jud. SM (sector îndiguit) 

- COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Turulung 

(420+33)-jud. SM, Tur – Micula (310+102)-jud.SM, Crasna – Berveni (590+46)-jud. 

SM (sectoare îndiguite); 
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- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Călinești Oaș 

(350+64)-jud. SM, 

Barcău – Sălard (510+20)-jud. BH, Crișul Negru – Tinca (350+5)-jud. BH, Crișul 

Negru – Talpoș (680+87)-jud. BH, Crișul Negru – Zerind (600+194)-jud. AR, Crișul 

Alb – Chișineu Criș (600+45)-jud. AR,  Mureș – Ocna Mureș (430+11)-jud. AB, Bega 

Veche – Pișchia (100+26)-jud. TM și Bârzava – Partoș (50+62)-jud. TM. 

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

(330+20)-jud. Dj. 

Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 20 din 12.02.2021.. 

Debitele vor fi în scădere, exceptând cursul mijlociu și inferior al Mureșului și 

cursurile inferioare ale Someșului și Crișului Alb, unde vor fi în creștere prin 

propagare. 

Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri, năboi, izolat pod de gheață) existente 

vor fi în extindere și intensificare și își vor face apariția și pe râurile din 

Maramureș, Transilvania și Nordul Munteniei.  

Se vor situa peste: 

- COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Micula 

(310+65)-jud.SM, Crasna – Domănești (500+40)-jud. SM, Crasna – Berveni (590+25)-

jud. SM (sectoare îndiguite); 

- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Călinești Oaș 

(350+50)-jud. SM, Tur – Turulung (360+30)-jud. SM,  Crişul Negru – Talpoş (680+70)-

jud. BH, Crişul Negru – Zerind (600+150)-jud. BH, Crișul Alb – Chișineu Criș 

(600+10)-jud.AR, Bega Veche – Pișchia (100+5)-jud. TM și Bârzava – Partoș (50+50)-

jud.TM. 

Se menține în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr.20 din 12.02.2021. 

 

DUNĂRE 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 12.02.2021 – 13.02.2021 

a fost în crestere, având valoarea de 9900 m3/s,  peste  media  multianuală a lunii 

februarie (5300 m3/s). 

În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere. 

Este  în vigoare ATENŢIONAREA  HIDROLOGICĂ  NR. 19 din 11.02.2021. 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (10300 m3/s). 
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În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere. 

Nivelurile se vor situa peste COTELE DE ATENȚIE la stațiile hidrotetrice: Gruia 

(610+2)-jud.MH și Bechet (550+11)-jud.DJ. 

Se menţine în vigoare  ATENŢIONAREA  HIDROLOGICĂ  NR. 19 din 11.02.2021. 

 

Se situează în faza I de apărare următoarele sectoare de dig: 

- Macin-Iglița-Carcaliu, Peceneaga-Turcoaia, Ostrov-Peceneaga, Garliciu-Daeni, 

Ciulinet-Isaccea, Smardan-23 August-I, dig 23 August-Grindu, Letea, Gorgova, T. 

Vladimirescu (din administrarea SGA Tulcea); Chilia Veche (din administrarea 

consiliilor locale) – jud Tulcea; Ciobanu-Gârliciu (din administrarea SGA 

Constanța) – jud. Constanța. 

 

Se situează în faza II de apărare următoarele sectoare de dig: 

- R4, R3 (din administrarea SGA Tulcea); Nufăru-Victoria (din administrarea 

consiliilor locale);  dig Sosea Macin-Smardan (fără deținător)- jud. Tulcea 

 

2. Situația meteorologică în intervalul 12.02.2021, ora 08.00 – 13.02.2021, ora 

06.00 

ÎN ŢARĂ 

Vremea a continuat să se răcească și a fost deosebit de rece, geroasă dimineața 

în nord și local în centru și nord-est, iar noaptea în cea mai mare parte a țării. 

Cerul a fost mai mult senin pe parcursul zilei în Oltenia, iar din a doua parte a 

nopții în sud și est, în timp ce în rest a prezentat înnorări temporare. S-au 

semnalat ninsori slabe, local la 

munte și pe arii restrânse în vest, centru, sud și est. Vântul a suflat tare pe 

crestele Carpaților Meridionali și de Curbură, cu rafale de până la 120...130 

km/h, astfel că zăpada a fost puternic spulberată, iar vizibilitatea scăzută. 

Intensificări ale vântului, cu rafale în general de 60...70 km/h, au fost 

îndeosebi și în regiunile sudice, estice și centrale. Temperaturile maxime s-au 

încadrat între -11 grade la Suceava, Darabani, Rădăuți, Batoș, Toplița și Ocna 

Șugatag și 3 grade la București-Filaret. La ora 20.00, stratul de zăpadă prezent în 

platformele stațiilor meteorologice avea grosimi de până la 222 cm în Munţii 

Făgăraş, la peste 2000 m altitudine, în jumătatea de nord a Moldovei (până la 10 
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cm), în Maramureș (până la 8 cm), local în Banat (până la 9 cm) și în Dobrogea 

(până la 6 cm) și pe arii restrânse în Muntenia(până la 15 cm), în Transilvania(până 

la 13cm) și în Crișana (până la 6 cm). La ora 06.00 se înregistrau valori termice 

cuprinse între -16 grade la Borod și -6 grade la Calafat și Gura Portiței. Pe spații 

mici s-a semnalat ghețuș. 

 

LA BUCUREŞTI 

Vremea s-a răcit semnificativ față de intervalul anterior, devenind geroasă pe 

parcursul nopții. În prima parte a intervalului au fost înnorări temporare, iar până 

spre orele amiezii a nins slab, apoi cerul s-a degajat treptat și a devenit senin. 

Vântul a suflat slab și moderat, cu unele intensificări ziua când la rafală s-au atins 

viteze de până la 40 km/h. 

Temperatura maximă a fost de 3 grade la Filaret, 2 grade a Băneasa și 1 grad la 

Afumați. La ora 20, era strat de zăpadă în zona preorășenească și măsura până la 

3 cm (stația meteorologică Băneasa). La ora 06.00 se înregistrau -9 grade la 

Băneasa, -8 grade la Filaret și -7 grade la Afumați. Noaptea s-a semnalat ghețuș. 

 

3. Prognoza meteorologică în intervalul 13.02.2021, ora 08.00 – 14.02.2021, 

ora 08.00 

ÎN ŢARĂ 

Vremea se va menţine deosebit de rece, geroasă dimineața și noaptea în 

majoritatea regiunilor. Temperaturile maxime se vor încadra între -11 şi 0 

grade, iar cele minime vor fi cuprinse în general între -18 şi -8 grade, cu cele 

mai scăzute valori în depresiuni. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare la 

munte și în regiunile nordice, iar în a doua parte a intervalului și în cele nord-

vestice, sudice și sud-estice, unde îndeosebi spre seară și noaptea pe arii restrânse 

va ninge slab. Vântul va continua să prezinte intensificări pe parcursul zilei, în 

Carpații Meridionali, de Curbură, în cea mai mare parte a Moldovei și în sud-

estul Transilvaniei și va amplifica senzația de frig, cu viteze la rafală în general 

de 55...65 km/h, iar pe crestele montane va depăși 90...100 km/h și va 

spulbera zăpada. Izolat va fi ceaţă cu depunere de chiciură și se va semnala 

ghețuș.. 
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LA BUCUREŞTI 

Vremea se va menține deosebit de rece, geroasă dimineața și noaptea, 

îndeosebi în zona preorășenească. Cerul va fi variabil, cu înnorări în a doua parte 

a intervalului. Vântul va sufla în general moderat, în medie cu 30...35 km/h, 

amplificând senzaţia de rece. Temperatura maximă va fi de -1...0 grade, iar 

cea minimă de -10...-6 grade. Se va semnala gheţuş. 

 

II. CALITATEA APELOR 

Nu s-au înregistrat evenimente deosebite. 

 

III. CALITATEA MEDIULUI 

1. În domeniul aerului 

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează că, din 

rezultatele analizelor efectuate la data de 11.02.2021 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 NT-

3 (Tașca, jud NT-industrial)-58 µg/mp, BZ-1 (Buzău, jud BZ-trafic)-55 µg/mp si BZ-

2 (Rm. Sărat, jud BZ-trafic)-56 µg/mp.  

 

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 
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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. 

 

 

DIRECȚIA DE COMUNICARE, TRANSPARENȚĂ ȘI IT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


