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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 
în intervalul 17.01.2022, ora 08.00 – 18.01.2022, ora 08.00 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situația și prognoza hidro pe râurile interioare şi Dunăre din 18.01.2022, ora 07.00 

RÂURI 

Debitele au fost, în general, în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, 

Tur, Crasna, Barcău, Crișul Repede, Bega, Bârzava, Moravița, Caraş, Nera, Cerna, Vedea, Siret și 

Prut, pe râurile din Dobrogea, bazinele superioare ale Someșului Mic, Crișului Negru, Crișului Alb, 

Mureșului, Târnavelor, Timișului, afluenții Argeșului inferior și Ialomiței inferioare, unde au fost 

relativ staționare. 

Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile lunare multianuale pe majoritatea râurilor, 

exceptând cele din bazinele hidrografice: Barcău, Crișul Negru, Crișul Alb, Târnava Mare, Bega 

Veche, Bega, Timiş, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Olt, Rm. Sărat, Bistrița, bazinele 

superioare ale Mureșului, Argeșului, Ialomiței, bazinele mijlocii și inferioare ale Putnei, Prutului, 

unde se situează sub mediile lunare multianuale, cu valori cuprinse între 30 – 80% din normalele 

lunare. 

Formaţiunile de gheaţă (gheață la maluri, năboi, pod de gheață) existente pe majoritatea râurilor, 

exceptând bazinele hidrografice Crișul Negru, Crișul Alb, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, 

Cerna,Jiu, au fost în ușoară extindere și intensificare în zonele de munte și s-au menținut fără 

modificări importante pe celelalte râuri. 

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice s-au situat sub COTELE DE ATENȚIE. 

Debitele vor fi în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someul Mic, 

Crasna, Barcău, Crișuri, Bega, Bârzava, Moravița, Caraş, Nera, Cerna, Vedea, Siret și Prut, pe râurile 

din Dobrogea, bazinele superioare ale Someșului Mare, Mureșului, Târnavelor, bazinul superior și 

mijlociu al Timișului, afluenții Argeșului inferior și Ialomiței inferioare, unde vor fi relativ 

staționare. 

Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi, pod de gheață) vor fi în ușoară intensificare și 

extindere. 

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

 

A.B.A. Prut-Bârlad 

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.Hălceni). 

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). 
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DUNĂRE 

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 17.01.2022 – 18.01.2022 au fost în 

scădere, având valoarea de 5500 m3/s, peste media multianuală a lunii ianuarie (4950 m3/s). 

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

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în scădere (5200 m3/s). 

În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în scădere. 

 

2. Situația meteorologică în intervalul 17.01.2022, ora 08.00 – 18.01.2022, ora 06.00 

ÎN ŢARĂ 

Vremea a fost vântoasă în cea mai mare parte a țării. Pe parcursul zilei cerul a fost noros în vest, 

nord și centru și pe arii relativ extinse s-au semnalat precipitații, în general slabe cantitativ, iar 

din orele serii cerul s-a degajat treptat. În restul teritoriului cerul a fost variabil la senin, cu unele 

înnorări mai ales seara și la începutul nopții când pe alocuri au fost precipitații slabe. La munte a 

nins, în Maramureș și Transilvania au predominat ninsorile, iar în Banat, Crișana, Moldova, nordul 

Olteniei și al Munteniei și în Doborgea precipitațiile au fost mixte. Vântul s-a intensificat treptat în 

majoritatea regiunilor, unde viteze au fost în general de 50…60 km/h și pe arii restrânse în Moldova, 

Transilvania, sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei izolat de peste 70…80 km/h. În zona montană 

au fost rafale de 80…110 km/h, iar în zona înaltă a Carpaților Meridionali, Occidentali și în nordul 

Carpaților Orientali, vântul a suflat tare cu viteze de peste 120…140 km/h, zăpada fiind puternic 

troienită și vizibilitatea redusă semnificativ. Stratul de zăpadă era prezent la munte, unde măsura 

- în platformele stațiilor meteorologice - până la 162 cm la Bâlea Lac, dar și în Maramureș până la 

15 cm, în Transilvania până la 14 cm și în Crișana până la 6 cm. Valorile termice diurne s-au situat, 

în marea lor majoritate, peste cele specifice perioadei, îndeosebi în sudul și estul teritoriului, astfel 

că temperaturile maxime sau încadrat între -3 grade la Toplița și 10 grade la Calafat, Râmnicu 

Vâlcea și Târgoviște, iar la ora 06 se înregistrau valori termice cuprinse între -13 la Miercurea Ciuc 

și 3 grade la Drobeta Turnu Severin și Calafat. Dimineața pe spații mici în nord-vest s-a depus polei, 

iar mai ales în prima parte a nopții în nordul Moldovei și în vestul Carpaților Meridionali s-au 

semnalat descărcări electrice. 

OBSERVAȚII - de ieri dimineață de la ora 06 au fost în vigoare 22 mesaje pentru fenomene 

meteorologice periculoase imediate: 4 avertizări cod roșu - 3 emise de către SRPV Timișoara și 1 

de către SRPV Cluj, 2 avertizări cod portocaliu emise câte una de către SRPV Bacău și SRPV 

Timișoara și 16 atenționări cod galben - 6 emise de către SRPV Cluj, câte 3 emise de către SRPV 

Craiova și CNPM și câte 2 emise de către SRPV Bacău și SRPV Constanța. 

 

LA BUCUREŞTI 

Vremea a fost caldă pentru a doua decadă a lunii ianuarie şi în general frumoasă. Cerul a fost mai 

mult senin ziua şi în a doua parte a nopţii şi a avut unele înnorări în restul intervalului. Vântul a 

suflat moderat, dar temporar s-a intensificat cu rafale de 45...50 km/h. Temperatura maximă a 

fost de 8 grade la Filaret şi 9 grade la Afumaţi şi Băneasa, iar la ora 06 se înregistrau 0 grade la 

Afumaţi şi Băneasa şi 1 grad la Filaret. 

 

3. Prognoza meteorologică în intervalul 18.01.2022, ora 08.00 – 19.01.2022, ora 08.00 

ÎN ŢARĂ 

Valorile termice vor fi în scădere ușoară față de ziua precedentă în cea mai mare parte a țării. 

Cerul va fi variabil, cu înnorări, local mai persistente în nord, centru și la munte, dar temporar și 

în est și sud-est. Pe parcursul zilei va ninge pe arii restrânse la munte, iar trecător în celelalte zone 
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va fulgui. Vântul va continua să prezinte intensificări în prima parte a intervalului, îndeosebi 

în estul, centrul și local în sudul și sud-estul țării, cu viteze în general de 55...60 km/h, iar cu 

precădere în zona înaltă a Carpaților Meridionali vor fi rafale de peste 90....110 km/h, zăpada 

va fi spulberată și vizibilitatea redusă. Noaptea vântul va slabi în intensitate. Temperaturile 

maxime se vor încadra între -3 și 7 grade, iar cele minime, în general, între -10 și -4 grade. Spre 

sfârșitul intervalului, în vest și centru, izolat va fi ceață cu depunere de chiciură. 

 

LA BUCUREŞTI 

Valorile termice vor fi ușor mai scăzute față de ziua precedentă. Cerul va fi mai mult senin, iar 

vântul va sufla slab și moderat (până la 30...35 km/h). Temperatura maximă se va situa în jurul 

valorii de 5 grade, iar cea minimă va fi de - 6...-4 grade, posibil mai coborâtă în zona periurbană. 

 

II. CALITATEA APELOR 

Nu s-au înregistrat evenimente deosebite. 

III. CALITATEA MEDIULUI 

1. În domeniul aerului 

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează că, din rezultatele analizelor efectuate 

în intervalul 14-16.01.2022 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: PH-6, AG-3, MS-2, 

GJ-2, BC-2, TM-6, CJ-1, CJ-4, AR-2, TM-5, TM-6, CS-5, AR-1, CS-2, BH-2, SM-1, BH-1, BH-4, MM-2, 

GR-2, AB-2, AB-1, MS-2, MS-1, DJ-3, BH-1. 

 

2. În domeniul solului și vegetației 

Administrația Rezervației Biosferei Deltei Dunării informează că incendiul izbucnit în data de 

16.01.2022 în zona de vest a lacului Erenciuc s-a stins de la sine în aceeași zi, la ora 23.00. Au ars 

stuf și papură pe o suprafață de aproximativ 50 ha. Nu s-au observat mortalități la păsări sălbatice 

și mamifere. 

Administrația Rezervației Biosferei Deltei Dunării informează că incendiul izbucnit în data de 

16.01.2022, ora 08.00 în zona canal Cardon-Dunăre-braț Sulina-MM-7 s-a stins de la sine în 

17.01.2022, ora 06.00. Au ars stuf și papură pe o suprafață de aproximativ 1.800 ha. Nu s-au 

observat mortalități la păsări sălbatice și mamifere. 

 

Administrația Rezervației Biosferei Deltei Dunării informează că incendiul izbucnit în data de 

16.01.2022, ora 15.30 în zona cuprinsă între Dunăre-braț Sulina-canal Busurca-canal Împuțita-canal 

Mila 7 s-a stins de la sine în 17.01.2022, ora 09.00. Au ars stuf și papură pe o suprafață de 

aproximativ 2.000 ha. Nu s-au observat mortalități la păsări sălbatice și mamifere. 

Administrația Rezervației Biosferei Deltei Dunării informează că incendiul izbucnit în data de 

16.01.2022, ora 15.00 în zona canal Roșu-Împuțita-canal Centură Litoral-Lac Roșuleț s-a stins de la 

sine în 17.01.2022, ora 07.00. Au ars stuf și papură pe o suprafață de aproximativ 400 ha. Nu s-au 

observat mortalități la păsări sălbatice și mamifere. 

Administrația Rezervației Biosferei Deltei Dunării informează că incendiul izbucnit în data de 

15.01.2022, ora 16.00 în zona canal sat Cardon-oraș Sulina, de-a lungul golfului Musura s-a stins de 
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la sine în 16.01.2022, ora 14.00. Au ars stuf și papură pe o suprafață de aproximativ 60 ha. Nu s-au 

observat mortalități la păsări sălbatice și mamifere. 

Administrația Rezervației Biosferei Deltei Dunării informează că incendiul izbucnit în data de 

15.01.2022, ora 16.00 în zona cuprinsă între canal Busurca și canal Centură Litoral s-a stins de la 

sine în 16.01.2022, ora 16.00. Au ars stuf și papură pe o suprafață de aproximativ 200 ha. Nu s-au 

observat mortalități la păsări sălbatice și mamifere. 

 

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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