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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 16.12.2021, ora 08.00 – 17.12.2021, ora 08.00 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situația și prognoza hidro pe râurile interioare şi Dunăre din 17.12.2021, ora 07.00 

RÂURI 

Debitele au fost, în general, în scădere, exceptând bazinul Vedei, bazinele inferioare ale 

Argeşului şi Ialomiței şi râurile din Dobrogea, unde au fost relativ staționare. 

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

bazinele: Arieş, Ialomiţa, Buzău, Rm. Sărat, Putna, Trotuş şi în bazinele superioare ale 

Târnavelor, Oltului şi Argeşului şi între 30 – 90% din normalele lunare pe celelalte râuri. 

Formaţiunile de gheaţă (gheață la maluri), prezente în bazinele superioare ale Someşului, 

Bistriţei şi Moldovei au fost în uşoară extindere şi intensificare. 

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

Debitele vor fi în scădere, exceptând râurile din Dobrogea, unde vor fi relativ staționare. 

Sunt posibile creșteri izolate de niveluri și debite, mai ales pe unele râuri din nord – vestul 

și sud – estul țării, ca urmare a precipitațiilor mixte prognozate şi propagării. 

Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri) vor fi în uşoară extindere şi intensificare, fiind 

posibilă apariția acestora si pe alte râuri din zonele montane 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 16.12.2021 – 17.12.2021 a fost 

în scădere, având valoarea de 5600 m3/s, peste media multianuală a lunii decembrie 

(5200 m3/s). 

În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Oltenița și în 

creștere pe sectorul Călărași – Tulcea. 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (5300 m3/s). 

În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Călăraşi şi în 

creștere pe sectorul Cernavodă – Tulcea. 

 

A.B.A. Prut-Bârlad 

Județul Vaslui: 
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 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. Iasi, S.C. Noralex S.A. Iași și 

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

2. Situația meteorologică în intervalul 16.12.2021, ora 09.00 – 17.12.2021, ora 06.00 

ÎN ŢARĂ 

Vremea a fost, în general, închisă și s-au semnalat precipitații în nordul, centrul, estul și 

extremitatea de sud-est a țării și local în rest, cu excepția Olteniei unde au fost pe arii 

restrânse. Acestea au fost sub formă de ninsoare la munte, mixte în Maramureș, 

Transilvania și Dobrogea, predominant ploi în Muntenia și doar ploi în Crișana, Oltenia și 

Moldova. Vântul a suflat slab și moderat, cu unele intensificări în regiunile estice și sud-

estice (până la 65 km/h), dar mai ales la munte, cu vitezele cele mai mari în zona înaltă 

din vestul Carpaților Meridionali, de până la 130 km/h, astfel încât zăpada a fost 

spulberată și ninsoarea viscolită. La ora 20.00, era strat de zăpadă în cea mai mare parte 

a zonei montane ce măsura -în platformele stațiilor meteorologice- până la 93 cm în 

Munții Făgăraș, la peste 2000 m altitudine, iar cu totul izolat și în sud-vestul Dobrogei 

(până la 1...2 cm). Temperaturile maxime au fost cuprinse între -1 grad la Târnăveni și 

Întorsura Buzăului și 9 grade la Pitești, Târgoviște și Râmnicu Vâlcea, iar la ora 06.00 se 

înregistrau -2 grade la Joseni, Miercurea Ciuc și Toplița și 6 grade la Focșani, Râmnicu 

Sărat și Constanța - dig. Pe alocuri s-a semnalat ceață în sudul, vestul și nord-vestul 

teritoriului, iar noaptea și în centru. 

Observații: de ieri dimineaţă de la ora 06.00 au fost în vigoare 14 mesaje pentru 

fenomene meteorologice periculoase imediate, 1 avertizare cod portocaliu emisă de către 

SRPV Timișoara și 13 atenționări cod galben, 5 emise de SRPV Timișoara, 3 emise de SRPV 

Craiova, 2 emise de SRPV Cluj și CNPM pentru Muntenia și 1 emisă de SRPV Bacău. 

 

LA BUCUREŞTI 

Vremea s-a menținut în general închisă, cu valori termice diurne apropiate de cele 

specifice perioadei. Înnorările au persistat în cea mai mare parte a intervalului, iar vântul 

a suflat slab până la moderat. Temperatura maximă a fost de 4 grade la Afumați și 5 grade 

la Băneasa și Filaret, iar la ora 06.00 se înregistrau 2 grade la Băneasa și 3 grade la Afumați 

și Filaret. 
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3. Prognoza meteorologică în intervalul 17.12.2021, ora 09.00 – 18.12.2021, ora 09.00 

ÎN ŢARĂ 

Valorile termice, în special cele nocturne, vor fi mai scăzute decât în intervalul precedent 

şi se vor situa în jurul celor normale în a doua decadă a lunii decembrie. Temperaturile 

maxime se vor încadra între -2 și 7 grade, iar cele minime între -7 și -1 grad. Pe parcursul 

zilei, înnorările vor fi mai persistente în Moldova, în estul şi sudul Transilvaniei, precum 

şi la munte unde local va ninge slab, dar şi în partea sud-estică a teritoriului unde se vor 

semnala ninsori şi lapoviţă, iar izolat se va depune polei; în celelalte zone cerul va fi 

parţial noros, cu probabilitate de precipitații redusă. În timpul nopţii, înnorări, 

precipitaţii locale, cu precădere sub formă de ninsoare şi condiţii de polei vor fi în 

jumătatea nordică a țării. Vântul va sufla slab și moderat, local cu intensificări în est, 

sud-est și la munte. Pe arii restrânse va fi ceaţă. 

 

LA BUCUREŞTI 

Cerul va fi temporar noros și trecător vor fi condiții pentru precipitații slabe, sub formă 

de ploaie ziua și mixte noaptea. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va 

fi de 6...7 grade, iar cea minimă în jur de -1 grad. În partea a doua a intervalului vor fi 

condiții de polei. 

 

II. CALITATEA APELOR 

Nu s-au semnalat evenimente deosebite. 

III. CALITATEA MEDIULUI 

1. În domeniul aerului 

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează că, din rezultatele analizelor 

efectuate în 15.12.2021 în cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare, nu s-au constatat 

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

pragurilor de alertă și informare pentru O3 (ozon). A fost înregistrată depășirea valorii 

limita zilnice (50 µg/m3) pentru indicatorul particule in suspensie cu diametrul sub 10 

microni (PM10), la stațiile: NT-3, BH-2, SM-1, BH-1, SM-2, SJ-1, AR-2.  

 

2. În domeniul solului și vegetației 

Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman și Comisariatul Județean Teleorman al 

Gărzii Naționale de Mediu informează despre producerea, la data de 16.12.2021, ora 

07.45, unei poluări accidentale cu 50 l țiței si 400 l apă de zăcământ a solului (100 mp 

aliniament drum, teren privat) din cauza unei avarii a conductei de transport aparținând 
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SC OMV Petrom SA, în zona localității Cosmești, județul Teleorman. Măsuri întreprinse: 

oprirea pompării, izolarea conductei, montarea unei șarniere, vidanjarea produsului 

petrolier, împrăștierea de absorbant Grafysorber.  

Agenția pentru Protecția Mediului Constanța și Comisariatul Județean Constanța al 

Gărzii Naționale de Mediu informează despre producerea, la data de 16.12.2021, ora 

ora 11.45, unei poluări accidentale care a afectat cca 3 mp sol din cauza avariei conductei 

magistrale de țiței 24" Constanta-Petromidia aparținând SC Conpet S.A., în zona localității 

Lumina, borna 46. Reprezentanții societății au oprit pomparea pomparea și au intervenit 

la fața locului în vederea remedierii. S-a început decopertarea pentru identificarea și 

remedierea avariei, pământul contaminat fiind depozitat pe o folie. Pentru ecologizarea 

zonei afectate s-a solicitat intervenția unei societați specializate pentru reducerea 

efectelor avariei.  

 

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 


