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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 04.01.2021, ora 08.00 – 05.01.2021, ora 08.00 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situația și prognoza hidro pe râurile interioare şi Dunăre din 05.01.2021, ora 07.00 

RÂURI 

Debitele au fost în creștere, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval, cedării apei 

din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiş, 

Bârzava, Moravița, Caraş, Nera, Cerna, Arieş, Jiu, Buzău, Rm. Sărat, Putna, bazinele 

superioare ale Crasnei, Barcăului, Crişurilor, Argeş, Ialomița, bazinul inferior al Oltului şi 

afluenții Mureşului inferior şi numai prin propapagre pe cursul mijlociu şi inferior al 

Siretului. 

Pe râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Mureş şi bazinele mijlocii şi inferioare ale 

Crasnei, Barcăului, Crişurilor, debitele au fost în scădere, iar pe celelalte râuri au fost 

relativ staționare. 

Debitele se situează la valori în jurul și peste normalele lunare, exceptând râurile din 

bazinele hidrografice: Târnave, Bega, Timiș, Vedea, Neajlov, Bârlad şi unii afluenți ai 

Oltului mijlociu și unde sunt cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare.  

Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri) existente în bazinele superioare ale Bistriței şi 

Moldovei s-au menținut fără modificări importante. 

În interval s-au situat peste:  

- COTA DE INUNDAȚIE râurile la stațiile: Bulba – Baia de Aramă (350+25)-jud.MH, 

Olăneşti Băi – Olăneşti (270+22)-jud.VL, Brebina – Brebina (200+20)-jud.MH. 

Se situează peste:  

- COTA DE PERICOL râurile la stațiile: Motru – Tirmingani (300+52)-jud.MH, Lotru 

– Valea lui Stan (215+23)-jud.VL; 

- COTA DE INUNDAȚIE râurile la stațiile: Motru – Brosteni (500+40)-jud.MH, Orlea 

– Celei (280+48)-jud.GJ (ora 5:00), Bistrița – Teleşti (420+14)-jud.GJ, Olteț – 

Nistoreşti (160+4)-jud.GJ, Husnița – Strehaia (300+58)-jud.MH, Sălătrucel – 

Berislăveşti (35)-jud.VL, , Bistrița – Genuneni (190)-jud.VL, Cheia – Valea Cheii 

(175+27)-jud. VL, Olăneşti – Rm Vâlcea (155+17)-jud.VL, Olteț – Nistoreşti 

(160+4)-jud.GJ; 
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- COTA DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Micula (270+34)-jud.SM 

(deversare din Calinesti Oaş, sector îndiguit), Bela Reca – Mehadia (200+6)-

jud.CS, Tău – Soceni (60)-jud.CS, Bulba – Baia de Aramă (300+30)-jud.MH, 

Motruşor – Motruşor (200+22)-jud.MH, Motru Sec – Motru Sec (200+35)-jud.MH, 

Olăneşti Băi – Olăneşti (230+38)-jud.VL, Lotru – Gura Latoriței (105+5)-jud.VL, 

Pârâul Ursanilor – Horezu (250+2)-jud.VL, Jaleş – Runcu (250+16)-jud.GJ, Jiu – 

Răcari (330)-jud.DJ (ora 5:00), Jiu – Sadu (300+26)-jud.GJ, Jiu – Iscroni (195+11)-

jud.HD. 

În interval au fost emise șase AVERTIZĂRI HIDORLOGICE  pentru fenomene imediate. 

Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICA nr.1 din 04.01.2021. 

Debitele vor fi în creștere, ca urmare a precipitațiilor, a cedării apei din stratul de zăpadă 

și a propagării pe cursurile mijlocii şi inferioare ale râurilor: Crasna, Barcău, Crişuri, Bega, 

Timiş, Bârzava, Moravița, Caraş, Nera, Cerna, Argeş, Ialomița, Buzău şi cursul inferior al 

Oltului. 

Pe râurile din bazinul Bârlad, pe afluenții Prutului, pe cele din Dobrogea, debitele vor fi 

în general staționare, iar pe celelalte vor fi în scădere. 

Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri) existente în bazinele superioare ale Bistriței și 

Moldovei vor fi în diminuare, restrângere şi ușoară eliminare. 

Se vor situa peste COTELE DE APARARE, ca urmare a propagării, unele râuri din sudul şi 

sud-vestul țării. 

Se menține în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICA nr.1 din 04.01.202. 

 

DUNĂRE 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 04.01.2021 – 05.01.2021 a fost 

în creştere, având valoarea de 7.100 m3/s, peste media multianuală a lunii ianuarie (4950 

m3/s). 

În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere.Debitul la intrarea în ţară (secţiunea 

Baziaş) va fi staționar (7.100 m3/s). 

În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere. 

2. Situația meteorologică în intervalul 04.01.2021, ora 08.00 – 05.01.2021, ora 06.00 

ÎN ŢARĂ 

Vremea a fost în continuare caldă în toate regiunile, local deosebit de caldă în 

Transilvania și Muntenia, unde s-au înregistrat valori termice diurne și cu 10 grade mai 

mari față de mediile climatologice. Cerul a fost mai mult noros. Pe parcursul zilei a plouat 

pe arii extinse în vestul și sud-vestul țării, iar în rest doar pe arii restrânse au fost ploi 
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slabe și burniță. În cursul nopții ploile au cuprins cea mai mare parte a teritoriului, iar 

până la încheierea prezentului raport, prin acumulare, cantitățile de apă au depășit 

25...35 l/mp în zonele montane și submontane din sud-vest și pe spații mici 70...80 l/mp 

în sudul județului Hunedoara (până la 81 l/mp la stația hidro Valea de Pești) și în nordul 

județului Gorj (până la 94 l/mp la stația meteo Apa Neagră). La munte s-au semnalat 

precipitații mixte, dar treptat noaptea, în special la altitudini de peste 1700 m au 

predominat ninsorile și s-a depus strat nou de zapadă. Vântul a suflat slab și moderat, cu 

intensificări la munte, unde au fost rafale de 60...100 km/h, iar pe crestele Carpaţilor 

Meridionali, acestea au atins și 120...160 km/h, viscolind puternic și troienind zăpada. 

Intensificări locale ale vântului cu viteze în general de 55...65 km/h au fost și în regiunile 

sudice și centrale. Stratul de zăpadă s-a menţinut la altitudini mari şi măsura, în 

platformele stațiilor meteorologice, până la 84 cm în Munţii Făgăraş, la peste 2000 m 

(Bâlea Lac). Temperaturile maxime s-au încadrat între 2 grade la Câmpeni şi 16 grade la 

Oltenița și Călărași, iar la ora 06.00 temperatura aerului avea valori cuprinse între 3 grade 

la Câmpeni, Darabani, Vaslui și Iași și 11 grade la Mangalia și Constanța-dig. Îndeosebi în 

prima parte a intervalului, s-a semnalat ceață local în sudul și estul țării și izolat în centru. 

Observații - începând de ieri de la ora 06.00 au fost în vigoare 29 de mesaje pentru 

fenomene meteorologice periculoase imediate, astfel: 

- 3 avertizări cod roșu emise de CNPM București, 

- 5 avertizări cod portocaliu, 2 emise de SRPV Timișoara și SRPV Craiova și 1 de SRPV Sibiu 

- 21 atenționări cod galben, 8 emise de SRPV Bacău, 6 de CNPM București, 4 de SRPV 

Constanța și 3 de SRPV Craiova. 

LA BUCUREŞTI 

Vremea s-a menținut deosebit de caldă pentru prima decadă a lunii ianuarie, dar a fost 

închisă cu cerul noros. În primele ore ale zilei s-a semnalat ceață și trecător în unele 

cartiere și burniță, în timp ce noaptea temporar a plouat. Vântul a suflat slab și moderat, 

cu unele intensificări pe parcursul nopții (rafale în jurul a 40 km/h). Temperatura maximă 

a fost de 11 grade, iar la ora 06.00 se înregistrau valori termice de 8 grade la toate stațiile 

meteorologice. 

 

3. Prognoza meteorologică în intervalul 05.01.2021, ora 08.00 – 06.01.2021, ora 08.00 

ÎN ŢARĂ 

Vremea va fi în continuare caldă, deși valorile termice vor marca o scădere față de 

intervalul precedent. Pe parcursul zilei vor fi înnorări și va ploua pe arii relativ extinse în 

jumătatea de nord a țării, iar în restul teritoriului cerul va deveni, treptat, variabil și ploi 
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slabe vor mai fi pe alocuri în primele ore. În nordul Moldovei, trecător vor fi posibile 

precipitații mixte, iar în Carpații Orientali și Meridionali va continua să ningă, dar în 

general slab cantitativ. Noaptea, cerul va fi degajat în cea mai mare parte a țării, dar pe 

spații mici se va semnala ceaţă. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări la 

munte, dar temporar, pe arii restrânse, şi în restul teritoriului, în special în regiunile 

sudice. Temperaturile maxime se vor încadra între 3 și 14 grade, cu cele mai ridicate 

valori în sudul și sud-estul extrem, iar cele minime vor fi cuprinse între -5 şi 6 grade. 

 

LA BUCUREŞTI 

Vremea se va menţine mai caldă decât în mod obişnuit, deşi valorile termice în special 

cele nocturne vor fi în scădere faţă de intervalul precedent. Cerul va fi mai mult noros în 

prima parte a zilei, când, trecător, va ploua slab, apoi se va degaja treptat. Vântul va 

avea ușoare intensificări după-amiaza (rafale în jur de 40 km/h), iar în restul intervalului 

va sufla în general slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 11 grade, iar 

cea minimă va fi de 0...2 grade. Noaptea vor fi condiţii de ceaţă. 

 

II. CALITATEA APELOR 

Nu s-au inregistrat evenimente deosebite. 

 

III. CALITATEA MEDIULUI 

1. În domeniul aerului 

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează că, din rezultatele analizelor 

efectuate în intervalul 31.12.2020 - 02.01.2021, 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). Media 

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

fost depășită  la data de 31.12.2020 la staţiile: NT-3 si BZ-2, la data de 01.01.2021 la 

stațiile: NT-3, BZ-1,AG-1 și AG-3, iar la data de 02.01.2021 la stațiile: AB-2 și NT-3. 

2. În domeniul solului și vegetației 

Nu s-au inregistrat 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. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


