
 

 

 

 

 

Bd. Libertăţii, nr.12, Sector 5, Bucureşti 
Tel.: +4 021 408.95.27/+4 021 408.95.36 
Fax:  +4 021 316.02.82/+4 021 408.96.39 
e-mail: dispmonit@mmediu.ro  
website: www.mmediu.ro 

 

 

RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 02.01.2022, ora 08.00 – 03.01.2022, ora 08.00 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situația și prognoza hidro pe râurile interioare şi Dunăre din 03.01.2022, ora 07.00 

RÂURI 

Debitele au fost în creştere, datorită efectului combinat al cedării apei din stratul de 

zăpadă, evoluției formațiunilor de gheaţă şi propagării, exceptând râurile din bazinele 

hidrografice: Crasna, Barcău, Crișuri, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna și afluenții 

Mureșului inferior unde au fost în scădere. 

Pe râurile din bazinele hidrografice Vedea, Prut și cele din Dobrogea, debitele au fost în 

general staționare. 

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

râurilor, exceptând pe cele din bazinele hidrografice Prut, Bârlad, Vedea, Gilort, Bega, 

bazinul inferior al Jiului și bazinul superior și mijlociu al Timișului, unde se situează la 

valori cuprinse între între 30 – 90% din normalele lunare. 

Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi, pod de gheață) existente pe majoritatea 

râurilor din Moldova au fost în diminuare și restrângere.  

Se situează peste COTA DE INUNDAȚIE râul Tur la stația hidrometrică Micula (310+24)-

jud.SM (cotă ora 3) și peste COTELE DE ATENȚIE la stațiile hidrometrice: Călineşti Oaş 

(350+34)-jud.SM și Turulung (360+36)-jud.SM. 

Debitele vor fi în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice Siret, Prut, bazinele 

superioare și mijlocii ale Mureșului și Oltului unde vor fi în creștere datorită cedării apei 

din stratul de zăpadă, evoluției formațiunilor de gheață și propagării, iar pe cursul inferior 

al Someșului creșterile se vor datora numai propagării. 

Pe râurile din bazinul hidrografic Vedea și pe cele din Dobrogea, debitele vor fi staționare.  

Sunt posibile ușoare creșteri de debite datorită precipitațiilor lichide, slab cantitativ, 

prognozate și pe unele râuri mici din nord – vestul țării. 

Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheață) existente vor fi în uşoară 

restrângere şi diminuare.  

Se va mai situa peste COTELE DE APĂRARE râul Tur, pe sectorul aval Acumularea Călineşti 

Oaş (sector îndiguit), ca urmare a viiturii formate anterior. 
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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). 

 

Judetul Iași 

 Se mențin prevederile din „Planul de restricții și folosire a apei în perioade 

deficitare”, treapta a II-a pentru: S.C. PISCICOLA S.RL. Iași, S.C. Noralex S.A. Iași și 

S.C. CC & PES S.R.L. Iași, prin reducerea debitelor la sursa (r.Miletin – ac.Hălceni). 

 

DUNĂRE 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 02.01.2022 – 03.01.2022 a fost 

în creștere, având valoarea de 6700 m3/s, peste media multianuală a lunii ianuarie (4950 

m3/s). 

În aval de Porţile de Fier, debitele au fost în creștere pe sectoarele Gruia – Calafat și Tr. 

Măgurele – Tulcea și în scădere pe sectorul Bechet – Corabia. 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere (6800 m3/s). 

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

 

 

2. Situația meteorologică în intervalul 02.01.2022, ora 08.00 – 03.01.2022, ora 06.00 

ÎN ŢARĂ 

Vremea a fost în continuare caldă în toată țara, chiar deosebit de caldă în sud-vest și 

local în centru (cu abateri termice de 10...13 grade). În sud, est, parțial în centru și la 

munte, pe parcursul zilei cerul a fost variabil, iar în restul teritoriului înnorările au fost 

temporare. Seara și noaptea nebulozitatea s-a extins treptat în majoritatea regiunilor. 

Vântul a suflat slab și moderat, cu intensificări la munte, cu rafale ce au depășit 60...70 

km/h, iar pe crestele Carpaților Orientali în a doua parte a intervalului cu peste 90...100 

km/h și pe arii restrânse în nordul Dobrogei cu viteze de 45...55 km/h. La ora 20.00, era 

strat de zăpadă la munte, îndeosebi la altitudini de peste 1500 m și măsura până la 167 

cm la Bâlea Lac, pe arii restrânse în estul Moldovei până la 8 cm și izolat în estul 

Transilvaniei până la 6 cm. Temperaturile maxime s-au încadrat între 4 grade la Sighetu 

Marmației, Ocna Șugatag, Joseni și Voineasa și 17 grade la Apa Neagră și Râmnicu Vâlcea, 

iar la ora 06.00, valorile termice se încadrau între -2 grade la Miercurea Ciuc și 12 grade 
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la Târgu Ocna. Mai ales dimineața și noaptea a fost ceață în zonele joase din vest, nord-

vest, centru și sud, care trecător și izolat a fost asociată cu burniță. 

OBSERVAȚII - de ieri dimineață la ora ora 06.00 au fost în vigoare 18 atenționări cod 

galben pentru fenomene meteorologice periculoase imediate, 4 emise de SPRV Timișoara, 

4 emise de SRPV Cluj, 4 emise de SRPV Sibiu, 3 emise de SRPV Craiova și 3 emise de CNPM 

București pentru Muntenia. 

 

 

LA BUCUREŞTI 

Vremea a fost mai caldă decât în mod obișnuit la începutul lunii ianuarie, deși valorile 

termice diurne au scăzut ușor față de ziua precedentă. Cerul variabil pe parcursul zilei, 

a prezentat înnorări noaptea, iar vântul a suflat slab și moderat. Temperatura maximă a 

fost de 9 grade la Filaret și de 10 grade la Afumați și Băneasa, iar la ora 06.00 se 

înregistrau 4 grade la toate stațiile meteorologice. Trecător la începutul zilei, dar mai 

ales noaptea s-a semnalat ceață, izolat asociată cu burniță. 

 

3. Prognoza meteorologică în intervalul 03.01.2022, ora 08.00 – 04.01.2022, ora 08.00 

ÎN ŢARĂ 

Vremea se va încălzi în toate regiunile, semnificativ în cele sudice și estice, astfel că 

valorile termice se vor situa cu mult peste mediile multianuale caracteristice începutului 

de ianuarie. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 8 și 16 grade, iar cele 

minime între 1 și 7 grade. În vestul, centrul și nord-vestul țării, cerul va fi mai mult noros 

și temporar va ploua; în rest înnorările vor fi temporare, iar ploile vor fi posibile doar 

izolat. La munte, la altitudini mari, vor fi precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare. 

Vântul va prezenta intensificări în cea mai mare parte a țării, cu viteze de 45...55 km/h, 

local în Transilvania în general de 55...65 km/h, iar la munte vor fi rafale de 70...80 

km/h, în zona înaltă (la peste 1700 m), se vor depăși 90…120 km/h și temporar va 

ninge viscolit. Îndeosebi în prima parte a zilei, local în zonele joase din sud și sud-est și 

izolat în rest, se va semnala ceață. 

 

LA BUCUREŞTI 

Valorile termice vor fi în continuare mult mai ridicate față de cele normale pentru 

începutul lunii ianuarie. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 12 grade, iar 

cea minimă va fi de 3...5 grade. Cerul va fi temporar noros, iar dimineața se va semnala 

ceață. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări mai ales în orele amiezii, cu 

viteze de 40...45 km/h. 
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II. CALITATEA APELOR 

Nu s-au semnalat evenimente deosebite. 

III. CALITATEA MEDIULUI 

1. În domeniul aerului 

Nu s-au înregistrat evenimente deosebite.  

 

2. În domeniul solului și vegetației 

Nu s-au înregistrat evenimente deosebite.  

 

3. În domeniul supravegherii radioactivităţii mediului 

Nu s-au înregistrat evenimente deosebite. 

 

4. În municipiul Bucureşti 

Nu s-au înregistrat evenimente deosebite. 

 

DIRECȚIA DE COMUNICARE, TRANSPARENȚĂ  ȘI IT 


