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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 
în intervalul 04.12.2021, ora 08:00 – 05.12.2021, ora 08:00 

 
 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia şi prognoza hidrologică pe râurile interioare şi Dunăre din 05.12.2021, ora 

07:00 

RÂURI 

Debitele au fost, în general, relativ staționare, exceptând cursurile mijlocii şi inferioare 

ale Someşului, Timişului, Jiului, Argeşului, Ialomiței, Buzăului, Bistriței, cursurile 

inferioare ale râurilor: Vişeu, Iza, Tur, Lăpuş, Crasna, Barcău, Crişul Negru, Crişul Alb, 

Arieş şi Bega, unde au fost în creştere prin propagare şi pe râurile din Dobrogea, unde au 

fost în creştere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval. 

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: Vişeu, Iza, Someș (exceptând Someşul Mic), Crişul Repede, Crişul Negru, 

Arieş, în bazinele superioare ale Barcăului, Buzăului şi Trotușului și mai mici (sub 30% din 

normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Moravița, Nera, 

Cerna, Bistrița inferioară, Tazlău, Putna, Rm. Sărat, Bârlad, Jijia şi Sitna. 

Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi), prezente în bazinele superioare ale 

Crişului Repede, Moldovei şi Bistriței, au fost în uşoară extindere şi intensificare. 

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

Debitele vor fi în creştere ca urmare a precipitațiilor prognozate, cedării apei din stratul 

de zăpadă şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Lăpuş, Crasna, Barcău, 

Crişuri, Bega, Timiş, Bârzava, Moravița, Caraş, Nera, Cerna, bazinul superior al Jiului, 

cursurile inferioare ale Someşului şi Mureşului şi doar prin propagare pe cursurile 

inferioare ale Jiului, Argeşului, Ialomiței şi Buzăului. 

Pe celelalte râuri debitele vor fi relativ staționare. 

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

munte, mai ales din centrul țării, ca urmare a precipitațiilor prognozate și cedării apei 

din stratul de zăpadă din zona montană. 

Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi), existente, vor fi în uşoară extindere şi 

intensificare, fiind posibilă apariția acestora şi pe alte râuri din zona montană. 

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

 

DUNĂRE 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 04.12.2021 – 05.12.2021 a 

fost în creștere, având valoarea de 4200 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 – Galați și staționare 

pe sectorul Isaccea – Tulcea. 
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Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere (4500 m3/s). 

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

 

Alimentări cu apă 

A.B.A. Prut-Bârlad 

Judeţul Iaşi 

Se instituie situaţia de restricţii în alimentarea cu apă pentru piscicultură la folosinţele: 

- S.C. PISCICOLA S.RL. Iaşi, S.C. Noralex S.A. Iaşi şi S.C. CC & PES S.R.L. Iaşi prin reducerea 

debitelor la sursa r. Miletin – ac. Hălceni, corespunzător treptei II de aplicare a 

restricţiilor. 

Judeţul Vaslui 

Se mențin prevederile din „Planul de restricții si folosire a apei în perioade deficitare”, 

astfel: 

- treapta III - pentru S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI – Sucursala Vaslui, din acumularea Solești. 

A.B.A. Dobrogea-Litoral 

Din cauza scăderii semnificative a nivelului, respectiv a debitului fluviului Dunărea pe 

sectorul Chiciu-Cernavodă-Hârșova, precum și ca urmare a tendinței de scădere pentru 

următoarea perioadă, începând din data de 21.09.2021 au fost puse în aplicare 

prevederile Planului de restricții și folosire a apelor în perioadele deficitare pentru 

B.H. Dunăre 2021, respectiv faza de atenționare/avertizare. 

 

2. Situaţia meteorologică în intervalul 04.12.2021, ora 08:00 –05.12.2021, ora 06:00 

ÎN ŢARĂ 

Vremea s-a răcit, chiar semnificativ în regiunile sudice, sud-estice și local în cele centrale, 

astfel că în orele amiezii valorile termice au fost în marea lor majoritate mai mici decât 

cele normale datei. Înnorările au persistat și temporar, în prima partea a intervalului s-

au semnalat precipitații slabe, predominant sub formă de ploaie în Dobrogea și local în 

Oltenia, mixte în Muntenia și cu totul izolat sub formă de ninsoare în sudul Moldovei. În 

restul teritoriului cerul a fost variabil, cu înnorări în a doua parte a intervalului în nord-

vest și centru, unde trecător, mai ales spre sfârșitul acestuia, pe arii restrânse a plouat 

slab. Vântul a suflat slab și moderat, cu intensificări temporare la munte, viteze mai mari 

înregistrându-se pe creste, unde zăpada preexistentă a fost spulberată, iar ziua local și 

pe litoral, dar la viteze mult mai mici. La ora 20 stratul de zăpadă prezent la munte, 

măsura -în platformele stațiilor meteo- până la 25 cm la Iezer și la Cuntu. Temperaturile 

maxime s-au încadrat între -1 grad la Cluj-Napoca și Târnăveni și 7 grade la Calafat, Sulina 

și Mangalia, iar la ora 06 se înregistrau -7 grade la Rădăuți și Botoșani și 4 grade la Lugoj, 

Moldova Nouă, Jurilovca și Gura Portiței. Izolat, în zonele joase de relief a fost ceață. 

Observaţii: de ieri de la ora 06 au fost în vigoare 4 atenționări cod galben pentru 

fenomene meteorologice periculoase imediate, emise după cum urmează: 2 de către 

CNPM pentru Muntenia, 1 de către SRPV Timișoara și 1 de către SRPV Constanța. 

 

LA BUCUREŞTI 

Vremea s-a răcit semnificativ, în orele amiezii înregistrându-se valori ale temperaturii 

aerului mai mici decât cele normale datei. Înnorările au persistat, la începutul intervalului 
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s-au semnalat precipitații slabe sub formă de ninsoare, iar vântul a suflat slab și moderat. 

Temperatura maximă a fost de 3 grade la toate stațiile meteorologice, iar la ora 06 se 

înregistrau 2 grade la Afumați și Băneasa și 3 grade la Filaret. 

 

3. Prognoza meteorologică în intervalul 05.12.2021, ora 08:00 –06.12.2021, ora 08:00 

ÎN ŢARĂ 

Vremea se va încălzi uşor, astfel că valorile termice diurne se vor situa în general în jurul 

celor normale în prima decadă a lunii decembrie, iar cele din cursul nopţii vor fi mai 

ridicate decât acestea. Temperaturile maxime se vor încadra între 1 şi 11 grade, iar cele 

minime între -3 și 6 grade, mai ridicate în Dobrogea până spre 10 grade. Cerul va avea 

înnorări și temporar se vor semnala precipitații, în vest și sud-vest, local în nord și centru 

și pe arii restrânse în rest. Vor fi ploi, exceptând zona Maramureșului unde, în primele 

ore ale intervalului va ninge, apoi vor predomina ploile, iar spre sfârșitul intervalului și în 

depresiunile din estul Transilvaniei unde cu o probabilitate destul de mare vor fi și 

precipitații sub formă de ninsoare. La munte, precipitaţiile vor fi mixte, iar la altitudini 

mari vor fi mai ales ninsori. Din a doua parte a nopții, cu o probabilitate mai mare în 

Moldova, precum și în zona montană și submontană aferentă acestei regiuni, pe arii în 

general restrânse vor fi depuneri de polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări 

în zona montană înaltă, viscolind ninsoarea și spulberând zăpada, iar la intensități mai 

mici în sudul Banatului și pe litoral. În zonele joase în primele ore ale intervalului și spre 

sfârșitul acestuia, pe suprafețe mici vor fi condiții de ceață. 

 

LA BUCUREŞTI 

Cerul va fi mai mult noros, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă, 

în creștere ușoară față de ziua anterioară se va situa în jurul valorii de 7 grade, iar cea 

minimă de 2...3 grade. În primele ore ale intervalului și spre sfârșitul acestuia vor fi 

condiții de ceață. 

 

II. CALITATEA APELOR 

2.1. Pe fluviul Dunărea 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

2.2. Pe râurile interioare 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

2.3. Pe Marea Neagră 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

III. CALITATEA MEDIULUI 

1. În domeniul aerului 

I.G.S.U. şi G.N.M. C.J. Ilfov informează despre izbucnirea unui incendiu în data de 

05.12.2021, în incinta unei hale de reciclare produse electrocasnice din localitatea 

Popeşti Leordeni, judeţul Ilfov. Incendiul se manifestă pe circa 500 mp, existând 

posibilitatea de propagare. Nu s-au înregistrat victime. I.S.U. Bucureşti - Ilfov acţionează 
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pentru stingerea incendiului. S-a avertizat populaţia din zonă prin transmiterea unui 

mesaj Ro-Alert. 

Administraţia Naţională de Meteorologie estimează că evoluția norului de fum va fi de 

relativă dispersie și staționaritate, și se va deplasa ușor spre nord-est. 
 

2. În domeniul solului şi vegetaţiei 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 
 

3. În domeniul supravegherii radioactivităţii mediului 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 
 

4. În municipiul Bucureşti 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 
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