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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 03.12.2021, ora 08.00 – 04.12.2021, ora 08.00 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situația și prognoza hidro pe râurile interioare şi Dunăre din 04.12.2021, ora 07.00 

RÂURI 

Debitele au fost, în general, relativ staționare, exceptând râurile din bazinele 

hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișul Repede, Crișul Negru, bazinele 

superioare ale Buzăului, Trotușului, Bistriței, Moldovei, Sucevei și cursul inferior al 

Mureșului, unde au fost în creştere ca urmare a precipitațiilor lichide căzute în interval, 

propagării și cedării apei din stratul de zăpadă. 

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 râurile din bazinele 

hidrografice: Iza, Someșul Cald, Lăpuș, bazinele superioare ale Turului, Barcău, Crișului 

Negru, Trotușului și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele 

hidrografice: Bega Veche, Timiș, Moravița, Nera, Cerna, Tazlău, Putna, Rm. Sărat, Bârlad, 

Jijia, Sitna, bazinul inferior al Jiului, bazinele superioare ale Argeșului, Ialomiței și unii 

afluenți din bazinul inferior și mijlociu al Oltului. 

Formațiunile de gheață (gheață la maluri), prezente în bazinul superior al Bistriței, s-au 

menținut fără modificări importante. 

În interval a fost emisă o ATENȚIONARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate. 

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

Debitele vor fi, în general, relativ staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: 

Vişeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Someș, bazinele superioare ale Bistriței, Moldovei, Sucevei, 

cursurile mijlocii și inferioare ale Crasnei, Barcăului, Crișului Repede, Crișului Negru și 

cursul inferior al Mureșului (aval s.h. Radna), unde vor fi în creştere ca urmare a 

precipitațiilor lichide prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării. 

Pe cursul Someșului Mic și cursurile superioare ale Crasnei, Barcăului, Crișului Repede și 

Crișului Negru, debitele vor fi în scădere. 

Creșteri de niveluri și debite se pot înregistra şi pe alte râuri din zonele de deal și de 

munte, mai ales pe cele din jumătatea de sud a țării, ca urmare a precipitațiilor 

prognozate și cedării apei din stratul de zăpadă din zona montană. 

Formațiunile de gheață (gheață la maluri), prezente în bazinul superior al Bistriței se vor 

menține fără modificări importante şi îşi pot face aparitia si pe unele râuri din nordul şi 

centrul țării. 

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

 

DUNĂRE 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 03.12.2021 – 04.12.2021 a fost 

în creștere, având valoarea de 4100 m3/s, sub media multianuală a lunii decembrie (5200 

m3/s). 

În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia – Călărași, 

staționare la Cernavodă și în scădere pe sectorul Hârșova – Tulcea. 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere (4200 m3/s). 
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În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere pe sectorul Gruia – Galați și staționare 

pe sectorul Isaccea – Tulcea. 

 

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 Iasi 

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

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

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

 

A.B.A. Dobrogea-Litoral 

Județul Constanța: 

 Începând cu data de 21.09.2021 s-a trecut la aplicarea prevederilor Planului de 

restricții și folosire a apelor in perioadele deficitare pentru B.H. Dunăre 2021-2025. 

In acest sens, a fost instituită faza de atenționare/avertizare la folosințele care se 

alimentează cu apa din Dunăre, pe sectorul Chiciu – Cernavodă – Hârșova, respectiv:  

o în scop potabil: S.C. R.A.J.A. S.A. Constanta – Sursa de apă potabilă Cernavodă; 

o transport: C.N. A.C.N. Agigea cu alimentare apă din Dunăre; 

o industrie: S.C. Sârme si Cabluri S.A. Hârșova; 

o irigații: A.N.I.F. Filiala Îmbunătățiri Funciare Constanța; O.U.A.I. Ostrov-Babușa si 

O.U.A.I. Ostrov-Regie; 

o piscicultură: SC Aqua Rom Elite Distribution Buc.–Am. pisc. Oltina si SC Danubiu 

Elite Buc. –Am. pisc. Dunăreni. 

 

2. Situația meteorologică în intervalul 03.12.2021, ora 09.00 – 04.12.2021, ora 06.00 

ÎN ŢARĂ 

În sudul, centrul și estul țării vremea s-a meținut mult mai caldă decât în mod obișnuit la 

această dată, iar în rest a fost apropiată de normalul termic pentru această dată. Cerul 

a fost mai mult noros, exceptând regiunile sud-estice, unde a fost variabil în cursul zilei. 

Temporar a plouat în toate regiunile, iar la munte și pe alocuri noaptea în celelalte zone, 

s-au semnalat precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare. Izolat, cantitățile de apă 

au depășit 15 l/mp. Vântul a suflat slab și moderat, cu intensificări care la rafală au atins 

viteze cuprinse, în general, între 45 și 65 km/h în Moldova, local în Crișana, Dobrogea, 

sudul Transilvaniei și izolat în celelalte regiuni, dar la munte, în special la altitudini mari, 

rafalele au fost de 75...95 km/h, viscolind și spulberând zăpada. Stratul de zăpadă era 

prezent, local în zona de munte, și măsura -în platformele stațiilor meteo- până la 25 cm 

în Munții Țarcu, pe culmile Munților Apuseni și ale grupei nordice ale Capraților Orientali. 

Temperaturile maxime s-au încadrat între 3 grade la Șiria, Toplița și Săcuieni și 20 de 

grade la Călărași, iar la ora 06 se înregistrau -7 grade la Satu Mare, Cluj-Napoca, Huedin 

și Rădăuți și 7 grade la Mangalia. 

OBSERVAȚII - de ieri de la ora 06 au fost în vigoare 3 atenționări cod galben pentru 

fenomene meteorologice periculoase imediate, emise după cum urmează: 1 de către SRPV 

Bacău, 1 de către SRPV Cluj și 1 de către SRPV Sibiu. 
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LA BUCUREŞTI 

Vremea s-a menținut caldă pentru această dată. Cerul s-a înnorat treptat și în cursul 

nopții au căzut precipitații sub formă de ploaie, care spre dimineață s-au transformat în 

lapoviță și ninsoare. Vântul a suflat slab și moderat. Temperatura maximă a fost de 12 

grade la Filaret și Băneasa și 13 grade la Afumați, iar la ora 06 temperatura aerului era 

de 1 grad la toate stațiile meteo. 

 

3. Prognoza meteorologică în intervalul 04.12.2021, ora 09.00 – 05.12.2021, ora 09.00 

ÎN ŢARĂ 

Vremea se va răci față de ziua precedentă, mai accentuat în regiunile sudice şi sud-estice. 

Temperaturile maxime se vor încadra între 0 şi 7 grade, iar cele minime, în general, între 

-5 și 3 grade. Cerul va fi mai mult noros şi în cursul zilei vor cădea precipitaţii slabe 

predominant sub formă de ploaie, local în Dobrogea și Muntenia și pe alocuri în Oltenia. 

În Carpaţii Meridionali și de Curbură, trecător va ninge slab. În restul ţării, înnorările vor 

fi temporare, iar noaptea, izolat și cu precădere în vest și nord-vest, se vor semnala 

precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe litoral şi în Banat, 

precum și la munte, îndeosebi pe creste. Pe alocuri se va semnala ceaţă. 

 

LA BUCUREŞTI 

Vremea se va răci accentuat. Cerul va fi mai mult noros, iar în prima parte a zilei vor fi 

condiții pentru precipitații slabe, predominant ploi. Vântul va sufla slab şi moderat. 

Temperatura maximă va fi de 4...5 grade, iar cea minimă de -1...1 grad. La sfârşitul 

intervalului se poate forma ceață. 

 

II. CALITATEA APELOR 

Nu s-au semnalat evenimente deosebite. 

 

III. CALITATEA MEDIULUI 

1. În domeniul aerului 

Nu s-au semnalat evenimente deosebite.  

 

2. În domeniul solului și vegetației 

Garda Forestiera Suceava informează despre producerea, în data de 02.12.2021, ora 

17.10 unui incendiu care a afectat 4 ha litieră într-un fond forestier de stat pe raza O.S. 

Oituz, D.S. Bacau, U.A.T. Oituz, județul Bacău. Cauza producerii: incendierea voluntară 

a vegetației limitrofe. Incendiul a fost stins în aceeași zi, la ora 20.00 prin intervenția a 

10 silvicultori, 13 pompieri si 70 de cetățeni. Nu s-au înregistrat victime. Zona este 

supravegheată în continuare. 

 

3. În domeniul supravegherii radioactivităţii mediului 
Nu s-au înregistrat evenimente deosebite. 

 

4. În municipiul Bucureşti 

Nu s-au înregistrat evenimente deosebite. 
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