RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI
în intervalul 09.01.2021, ora 08.00 – 10.01.2021, ora 08.00

I.

SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ

1. Situația și prognoza hidro pe râurile interioare şi Dunăre din 10.01.2021, 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: Jiu, Vedea, Argeş,
Ialomița, Buzău, Rm. Sărat, Putna, Bârlad, Tazlău, bazinul superior al Trotușului, cursul
inferior al Mureșului şi pe râurile din Dobrogea.
Debitele au fost relativ staționare pe râurile din bazinele hidrografice Bistrița, Suceava,
Moldova, Prut, bazinul superior și mijlociu al Oltului și bazinul mijlociu și inferior al
Trotușului, iar pe celelalte au fost, în general, în scădere.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând
râurile din bazinele hidrografice: Târnave, Bega Veche, Bârlad, Jijia și cursul superior al
Siretului (amonte de s.h. Nicolae Bălcescu), unde sunt cuprinse între 30-60% din normalele
lunare.
Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri) existente în bazinele superioare ale Someșului,
Arieșului, Bistriței şi Moldovei au fost în ușoară extindere și intensificare.
Ca urmare a propagării viiturilor formate anterior, se situează peste:
- COTA DE INUNDAȚIE râul Tur la s.h. Micula (310+25)-jud.SM;
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Crasna – Domănești (400+42)jud.SM și Berveni (490+31)-jud.SM, Timiș – Grăniceri (600+56)-jud. TM, Bârzava – Partoș
(50+78)-jud. TM.
A fost în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICA nr.5 din 08.01.2021 până la ora 12:00..
Debitele vor fi în creștere, ca urmare a precipitațiilor mixte prognozate, cedării apei din
stratul de zăpadă și propagării, pe râurile din bazinul hidrografic al Jiului și Vedei, bazinul
inferior al Oltului, bazinele mijlocii și inferioare ale Argeșului, Ialomiței, Buzăului și
Bârladului. Debitele vor fi relativ staționare pe râurile din bazinele hidrografice Trotuș,
Bistrița, Moldova, Suceava, Prut și în scădere pe restul râurilor.
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Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri) existente vor fi în ușoară extindere și
intensificare.
Ca urmare a propagării viiturilor formate anterior, se vor situa peste:
- COTA DE INUNDAȚIE râul Tur la s.h. Micula (310)-jud.SM;
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Crasna – Domănești (400+5)-jud.SM
și Berveni (490+5)-jud.SM, Timiș – Grăniceri (600+35)-jud. TM, Bârzava – Partoș (50+10)jud. TM.
DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 09.01.2021 – 10.01.2021 a fost
staționar, având valoarea de 7300 m3/s, peste media multianuală a lunii ianuarie (4950
m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Calafat și în
creștere pe sectorul Bechet – Tulcea.
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staționar (7300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Bechet şi in creştere
pe sectorul Corabia – Tulcea.

2. Situația meteorologică în intervalul 09.01.2021, ora 08.00 – 10.01.2021, ora 06.00
ÎN ŢARĂ
În jumătatea sudică a țării nebulozitatea a persistat și au căzut precipitații slabe, mixte.
Acestea au fost pe arii restrânse, îndeosebi în primele ore ale zilei, iar noaptea s-au
exstins treptat și au cuprins sudul Banatului, cea mai mare parte a Olteniei și Munteniei
și sudul Dobrogei. În restul teritoriului cerul a fost temporar noros, iar precipitațiile cu
totul izolate. Vântul a suflat slab și moderat, cu ușoare intensificări pe crestele Carpaților
Orientali. Stratul de zăpadă măsurat la ora 20 în platformele stațiilor meteorologice era
prezent la munte și măsura până la 165 cm în Munții Făgăraș (la Bâlea-Lac), local în
Transilvania (până la 4 cm) și pe arii restrânse în sudul și nordul Olteniei (până la 3 cm)
și nord-vestul Munteniei (până la 8 cm) și cu totul izolat în nordul Moldovei (până la 2
cm). Temperaturile maxime s-au situat între -3 grade la Turda și Târnăveni și 6 grade la
Ștei, Gurahonț, Vărădia de Mureș, Adjud, Buzău, Brăila, Tulcea și Gorgova, iar la ora 06.00
valorile termice s-au încadrat între -11 grade la Joseni și 5 grade la Constanțadig și
Mangalia. În regiunile vestice, sud-vestice și centrale, iar izolat și trecător și în Moldova
s-a semnalat ceață.
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OBSERVAȚII: de ieri de la ora 06.00 au fost în vigoare 16 atenționări cod galben pentru
fenomene meteorologice periculoase imediate, emise după cum urmează: 6 de SRPV
Timișoara, 5 de SRPV Sibiu, 2 de SRPV Cluj-Napoca, 2 de SRPV Craiova și 1 de SRPV Bacău.
LA BUCUREŞTI
Vremea s-a menținut închisă. În a doua parte a nopții s-au semnalat precipitații slabe,
sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare. Vântul a suflat slab până la moderat.
Temperatura maximă a fost de 4 grade la Filaret și Afumați și 3 grade în Băneasa, iar la
ora 06.00 se înregistrau 1 grad și Filaret și 0 grade la Afumați și Băneasa.

3. Prognoza meteorologică în intervalul 10.01.2021, ora 08.00 – 11.01.2021, ora 08.00
ÎN ŢARĂ
Vremea va fi, în general, închisă, cu valori termice apropiate de mediile multianuale.
Temporar vor fi precipitații mai ales sub formă de lapoviță și ninsoare în jumătatea
de sud a țării, unde local cantitățile de precipitații vor depăși 15...20 l/mp. Izolat se
va forma polei. Pe arii mai restrânse, în restul teritoriului va ninge în general slab. Se va
depune strat nou de zăpadă, iar la munte, îndeosebi în Munții Banatului și în Carpații
Meridionali, stratul de zăpadă nou depus va fi local consistent. Vântul va sufla slab și
moderat, cu intensificări, îndeosebi noaptea, pe crestele montane, dar și în regiunile
sudice și sud-estice. Temperaturile maxime se vor încadra între -1 și 5 grade, ușor mai
ridicate pe litoral, iar cele minime vor fi cuprinse, în general, între -5 și 3 grade. Izolat
va fi ceață.
LA BUCUREŞTI
Cerul va fi noros și temporar vor fi precipitații mai ales sub formă de ninsoare, în
general moderate cantitativ în timpul nopții, când se va depune strat de zăpadă
neuniform, cu grosime în general de 8...15 cm. Vântul va deveni moderat, cu
intensificări noaptea, când la rafală se vor înregistra viteze în general de 35...45
km/h. Temperatura maximă va fi de 2...3 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii
de -1 grad.
II.

CALITATEA APELOR

Nu s-au inregistrat evenimente deosebite.
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III.

CALITATEA MEDIULUI

1. În domeniul aerului
Nu s-au inregistrat evenimente deosebite.
2. În domeniul solului și vegetației
Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman informează despre producerea, la data
de 09.01.2021, la ora 14.00, unei poluări accidentale care a afectat cca 100 mp sol din
cauza unei avarii produse asupra magistralei de transport țiței și apă sărată de la Grup
Sârbeni la P. Man 18 Vătași. Pe sol s-au scurs cca 50 l țiței și 250 l apă sărată. Măsuri
întreprinse: oprirea pompării, vidanjarea poluantului, împrăștierea de material absorbant
Grafysorber, montarea unei șarniere.
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
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
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