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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 
în intervalul 09.12.2021, ora 08:00 – 10.12.2021, ora 08:00 

 
 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia şi prognoza hidrologică pe râurile interioare şi Dunăre din 10.12.2021, ora 07:00 

RÂURI 

Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice Siret și Prut unde au 

fost staționare și cursurile inferioare ale Someșului, Mureșului, Putnei, Rm. Sărat și Bârladului 

unde au fost în creștere datorită propagării. 

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: 

Tur, Lăpuș, Someșul Mic, Arieș, Prahova, pe cele din Dobrogea, pe cursul superior și mijlociu al 

Trotușului și cursurile superioare ale Crișurilor și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe 

râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Moravița, Rm. Sărat, Bârlad şi pe unii afluenți ai 

Prutului. 

Formaţiunile de gheaţă (gheață la mal, năboi) prezente în bazinele superioare ale Bistriţei, 

Moldovei şi izolat în bazinul Jijiei s-au menținut fără modificări importante. 

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

Debitele vor fi, în general, staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, 

Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera și Cerna unde 

vor fi în scădere. 

Sunt posibile ușoare creșteri de debite pe unele râuri mici din sudul și sud–estul țării datorită 

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

Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi) existente se vor menține fără modificări 

importante. 

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

 

DUNĂRE 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 09.12.2021 – 10.12.2021 a fost în 

creștere, având valoarea de 6100 m3/s, peste media multianuală a lunii decembrie (5200 

m3/s). 

În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere. 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere (6300 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. 
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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. 

 

 

2. Situaţia meteorologică în intervalul 09.12.2021, ora 08:00 –10.12.2021, ora 06:00 

Administraţia Naţională de Meteorologie (A.N.M.) a emis în data de 09.12.2021, la ora 10:00, 

Atenţionarea Meteorologică nr. 156, conform căreia: 

MESAJ 1 

- COD GALBEN: ,,În intervalul 09 decembrie, ora 12:00 – 10 decembrie, ora 06:00, în sudul 

Banatului și în Carpații Meridionali vântul va avea intensificări cu viteze în general de 60...80 

km/h, iar pe creste de peste 90...100 km/h, spulberând zăpada. Notă: unele intensificări ale 

vântului se vor semnala și în restul Banatului, dar pentru intervale mai scurte de timp.” 

MESAJ 2 

- COD GALBEN: ,,În Dobrogea și în estul Munteniei vântul va avea intensificări, cu rafale în 

general de 55...65 km/h, iar în zona litoralului și a deltei de peste 70 km/h.” 

Această Atenţionare Meteorologică a fost transmisă de către Centrul Operativ pentru Situaţii de 

Urgenţă al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor către: Inspectoratul General pentru Situaţii 

de Urgenţă, Secretariatul General al Guvernului, Centrul de Situaţii al Guvernului, Ministerul 

Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor, Ministerul Sănătăţii, 

Ministerul Economiei, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Comisia Naţională pentru 

Controlul Activităţilor Nucleare, Serviciul de Protecţie şi Pază, Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale, S.C. Hidroelectrica S.A., Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, precum și către 

Comitetele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă, astfel: 

- către prefecturile județelor: ALBA, ARGEŞ, BRAŞOV, CARAŞ-SEVERIN, GORJ, HUNEDOARA, 

MEHEDINŢI, SIBIU şi VÂLCEA (9 prefecturi) - COD GALBEN (MESAJ 1); 

- către prefecturile județelor: BRĂILA, CĂLARAŞI, CONSTANŢA, IALOMIŢA şi TULCEA (5 

prefecturi) - COD GALBEN (MESAJ 2). 

 

ÎN ŢARĂ 

În Moldova, în cea mai mare parte a Munteniei şi a Olteniei, dar şi în zone restrânse din 

Transilvania, în condiții de nebulozitate joasă sau ceaţă persistente, asociate cu totul izolat cu 

burniţă, valorile termice diurne s-au situat sub mediile multianuale ale perioadei. În celelalte 

regiuni, pe parcursul zilei vremea a fost caldă pentru prima decadă a lunii decembrie, cerul a 

fost parţial noros şi doar izolat, mai ales în Câmpia de Vest, a plouat slab. Temperaturile 

maxime s-au încadrat între -1 grad la Darabani, Suceava și Cotnari şi 12 grade la Reşiţa. 

Începând de seara, aria de nebulozitate şi ploile au cuprins jumătatea vestică a țării, iar în 

zonele montane aferente, la altitudini mari au predominat ninsorile. Izolat în nordul Moldovei 

au fost depuneri de polei. Vântul a suflat tare în Banat, îndeosebi în sudul regiunii, unde au 

fost rafale de 55...65 km/h şi izolat de peste 80 km/h, precum şi pe crestele Carpaţilor 

Meridionali, în special în vestul acestora, cu viteze ce au depășit 90...110 km/h, iar zăpada a 

fost spulberată; în restul teritoriului, vântul a suflat slab şi moderat, cu intensificări izolate, în 

special în sudul Crişanei, iar în a doua parte a intervalului în sudul Transilvaniei şi pe litoral. 

Este strat de zăpadă la munte, unde aseară la ora 20 măsura -în platformele staţiilor meteo- 

până la 47 cm în Munţii Făgăraş, în nordul şi în vestul Moldovei, până la 10 cm şi pe spaţii mici 

în estul Transilvaniei, sub 2 cm. La ora 06 se înregistrau valori termice mult mai ridicate decât 

cele obişnuite la această dată în cea mai mare parte ţării, cuprinse între -2 grade la Joseni şi 

Miercurea Ciuc și 13 grade la Constanța-dig. 

Observaţie: de ieri dimineaţă de la ora 06 au fost în vigoare 25 de atenționări cod galben 

pentru fenomene meteorologice periculoase imediate, 9 emise de către CNPM Bucureşti pentru 



 

 

                        Bd. Libertăţii, nr. 12, Sector 5, Bucureşti  
                        Tel.: +4 021 408 96 05 
                        e-mail: comunicare@mmediu.ro  
                        website: www.mmediu.ro 
 

Muntenia, 3 de către SRPV Craiova, 3 la SRPV Constanța, 4 de către SRPV Bacău, 2 la SRPV 

Timişoara, 4 la SRPV Sibiu. 

 

LA BUCUREŞTI 

Vremea a fost închisă, cu nebulozitate joasă persistentă şi ceaţă în orele dimineţilor, condiţii 

în care temperatura aerului a avut variaţii nesemnificative pe parcursul întregului interval. 

Vântul a suflat slab până la moderat. Temperatura maximă a fost de 3 grade la Afumaţi şi 4 

grade la Filaret și Băneasa, iar la ora 06 se înregistrau 4 grade la toate staţiile meteo. 

 

 

3. Prognoza meteorologică în intervalul 10.12.2021, ora 08:00 –11.12.2021, ora 08:00 

ÎN ŢARĂ 

Regimul termic se va situa peste cel specific perioadei în majoritatea regiunilor, îndeosebi în 

sud-estul țării; temperaturile maxime se vor încadra între 3 şi 16 grade, cu cele mai ridicate 

valori în Dobrogea, iar cele minime vor fi cuprinse între -2 și 10 grade. Cerul va avea înnorări 

și temporar se vor semnala precipitații pe parcursul zilei în cea mai mare parte a țării, iar 

noaptea cu precădere în sud și est și cu totul izolat în rest. Acestea vor fi mixte la munte, la 

altitudini de peste 1500 m ninsori, ploi în restul teritoriului și izolat lapoviță în regiunile 

intracarpatice. Cu precădere în zonele montane şi submontane vor fi posibile depuneri de polei, 

iar în zona Carpaților de Curbură cantitățile de apă vor depăși 10...15 l/mp. Vântul va sufla 

slab şi moderat, cu intensificări în Dobrogea, în estul Munteniei cu rafale în general de 55...65 

km/h, iar în zona litoralului și a deltei de peste 70 km/h. Intensificări ale vântului vor fi și în 

Moldova, dar pentru intervale mai scurte de timp. În zonele joase de relief, izolat se va semnala 

ceaţă. 

 

LA BUCUREŞTI 

Valorile termice se vor situa peste cele obişnuite la această dată, astfel că maxima va fi de 

9...10 grade, iar minima de 1...3 grade. Cerul va fi mai mult noros și temporar, mai ales pe 

parcursul zilei, va ploua. Vântul va sufla slab și moderat. Dimineața și din nou noaptea se va 

semnala ceață. 

 

II. CALITATEA APELOR 

2.1. Pe fluviul Dunărea 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

2.2. Pe râurile interioare 

Administrația Națională Apele Române informează că în data de 09.12.2021, la ora 10:00, a 

fost semnalată producerea unei poluări accidentale cu produse petroliere a apei pârâului 

Şeulia, afluent de stânga al râului Mureş, în zona localităţii Iernut, judeţul Mureş. 

Reprezentanţii S.G.A. Mureş s-au deplasat pe teren pentru investigaţii. S-a constatat că o 

peliculă de produse petroliere se regăsea pe toată lăţimea cursului de apă Şeulia, pe o lungime 

de circa 50 m, în aval de evacuarea de ape pluviale rezultate din cadrul platformei aparţinând 

de depozitul Lidl din localitatea Iernut. Formaţia de lntervenţie Rapidă din cadrul A.B.A. Mureş 

a intervenit pe cursul de apă, montând în aval de evacuare 3 baraje absorbante şi un număr de 

32 de lavete absorbante. S-au prelevat probe de apă. 

Reprezentantul S.C. Lidl Discount S.R.L. a declarat că pe platforma societăţii a avut loc în data 

de 06.12.2021, la ora 09:00, un accident între două tiruri în urma căruia o cantitate de circa 

300 I de motorină s-a scurs în reţeaua de canalizare pluvială, în separatorul de produse 

petroliere şi în final în rezervorul de retenţie. S-a acţionat în principal cu granule absorbante 
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care au fost introduse şi în rezervorul de retenţie. În seara zilei de 07.12.2021 societatea a 

pornit staţia de pompare evacuând în pârâul Şeulia apele stocate în bazinul de retenţie, fără o 

monitorizare calitativă a acestor ape. Societatea nu a anunţat acest incident către 

A.B.A./S.G.A. Mureş. 

Administrația Națională Apele Române informează că în data de 09.12.2021, la ora 15:00, a 

fost semnalată o poluare accidentală a apei râului Suceava, în zona comunei Ipoteşti, 

localitatea Tişăuţi (zona punte Tişăuţi), judeţul Suceava. Reprezentanţii S.G.A. Suceava s-au 

deplasat pe teren pentru investigaţii. A fost verificat cursul râului Suceava pe un tronson de 2 

km, fără a se identifica o sursă de poluare. Nu au fost observate modificări ale calităţii apei 

râului Suceava şi nici mortalitate piscicolă. Au fost recoltate probe de apă. Investigaţiile vor fi 

reluate în cursul zilei de 10.12.2021. 

Administrația Națională Apele Române informează că, în cadrul sistemului hidroedilitar 

Turda-Câmpia Turzii (aparţinând operatorului SC Compania de Apă Arieş SA), judeţul Cluj, în 

data de 09.12.2021, în intervalul orar 12:00-17:00, din cauza lucrărilor de reabilitare a canalului 

colector, apele neepurate au fost evacuate direct prin colectorul pluvial Poiana - municipiul 

Turda în râul Arieş. 

 

2.3. Pe Marea Neagră 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

III. CALITATEA MEDIULUI 

1. În domeniul aerului 

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează că, din rezultatele analizelor 

efectuate pentru data de 08.12.2021, în cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare, nu au fost 

înregistrate depășiri ale pragurilor de alertă pentru NO2 (dioxid de azot), SO2 (dioxid de sulf) și 

nici ale pragurilor de alertă și informare pentru O3 (ozon). Nu a fost înregistrată depășirea 

valorii limită zilnice pentru indicatorul particule în suspensie PM10 (pulberi în suspensie cu 

diametrul sub 10 microni). Concentrațiile au fost determinate în scop informativ, prin metoda 

nefelometrică, validarea valorilor urmând a fi efectuată după prelucrarea datelor obţinute prin 

metoda gravimetrică, care este metoda de referinţă în conformitate cu legislaţia naţională și 

europeană. 

 

2. În domeniul solului şi vegetaţiei 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

3. În domeniul supravegherii radioactivităţii mediului 

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează că pentru factorii de mediu urmăriţi 

nu s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de avertizare/alarmare în intervalul 08.12.2021-

09.12.2021 şi nu s-au semnalat evenimente deosebite. Parametrii constataţi la staţiile de pe 

teritoriul României s-au situat în limitele fondului natural. 

 

4. În municipiul Bucureşti 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

 

 

 


