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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 23.01.2022, ora 08:00 – 24.01.2022, ora 08:00 

 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia şi prognoza hidrologică pe râurile interioare şi Dunăre din 24.01.2022, ora 

07:00 

RÂURI 

Debitele au fost, în general, staționare, exceptând cursul Someșului unde au fost în 

scădere. 

Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli 

cuprinşi între 30-80%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele 

hidrografice: Vișeu, Arieș, Târnava Mare, Jiu, Buzău, Suceava, Moldova, bazinele 

superioare ale Someșului, Argeșului, Ialomiței, pe cursul Someșului, cursurile superioare 

ale Siretului, Trotuşului. 

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

râurilor din zonele de deal și munte au fost în intensificare și extindere. 

Curge năboi (zăpadă îngheţată în albie) pe unele râuri din jumătatea de nord a țării. 

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

Debitele vor fi, în general, staționare. 

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

extindere. 

Se vor intensifica și extinde podurile de gheață pe râurile din Maramureș, estul 

Transilvaniei și jumătatea de nord a Moldovei. 

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

 

DUNĂRE 

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 23.01.2022 – 24.01.2022 a 

fost în scădere, având valoarea de 4000 m3/s, sub media multianuală a lunii ianuarie 

(4950 m3/s). 

În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere. 
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Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în scădere (3900 m3/s). 

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

 

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 și 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 23.01.2022, ora 08:00 –24.01.2022, ora 06:00 

ÎN ŢARĂ 

Vremea a fost mai rece decât în mod normal la această dată în majoritatea regiunilor, 

dar mai ales la munte și în sudul Banatului, unde abaterea negativă față de mediile 

multianuale ale temperaturilor maxime, a fost de până la -8...-9 grade. A fost ger 

dimineața, pe arii restrânse, în centrul țării și în dealurile sudice, iar noaptea pe spații 

relativ extinse în regiunile intracarpatice și pe alocuri în sud. Ziua cerul a fost mai mult 

noros, exceptând sudul teritoriului și extremitatea de vest; noaptea s-a înseninat treptat 

în interiorul arcului Carpatic, înnorările au persistat în est, iar în rest cerul a fost parțial 

acoperit. Temporar a nins la munte, în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei, 

Moldovei, local în Muntenia, Dobrogea, Crișana, Banat și izolat în Oltenia. Punctiform, în 

Carpații Meridionali, cantitățile de precipitații au depășit 15 l/mp (până la 21 l/mp la 

Bâlea Lac). Vântul a prezentat intensificări în Carpații Meridionali și Orientali, în special 

la altitudini mai mari de 1700 m, unde la rafală s-au atins viteze de peste 110...120 km/h, 

temporar ninsoarea a fost viscolită și zăpada spulberată. Ninsori viscolite, au fost pe 

alocuri și în jumătatea de vest a Moldovei, unde rafalele au atins viteze de până la 55...60 

km/h. Trecător și pe arii restrânse, au fost intensificări ale vântului și în restul 

teritoriului, cu viteze în general de 40...50 km/h. Temperaturile maxime s-au încadrat 

între -5 grade la Oravița, Brașov și Întorsura Buzăului şi 4 grade la Craiova și Bechet. La 
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ora 20.00, strat de zăpadă era la munte, unde măsura -în platformele stațiilor 

meteorologice- până la 221 cm în Munţii Făgăraş, la peste 2000 m altitudine, în Maramureș 

(până la 25 cm), în cea mai mare parte a Transilvaniei (până la 30 cm), local în Crișana, 

Banat și Moldova (până la 11...12 cm). La ora 06.00. temperatura aerului avea valori 

cuprinse între -20 de grade la Dumbrăveni și -1 grad la Constanța-dig. 

Observaţii: de ieri dimineață de la ora 06.00 au fost în vigoare 2 mesaje pentru 

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

SRPV Timișoara și 1 atenționare cod galben emisă de CNPM pentru Muntenia. 

 

LA BUCUREŞTI 

Vremea a continuat să se răcească și a devenit mai rece decât în mod normal la această 

dată. Cerul a prezentat înnorări, iar după-amiaza, în unele cartiere, a nins slab. Vântul a 

suflat slab și moderat. Temperatura maximă a fost de 1 grad la toate stațiile 

meteorologice. La ora 06.00 se înregistrau -9 grade la stația meteo Băneasa, -6 grade la 

Afumați și -4 grade la Filaret. 

 

3. Prognoza meteorologică în intervalul 24.01.2022, ora 08:00 –25.01.2022, ora 08:00 

ÎN ŢARĂ 

Vremea va fi mai rece decât în mod normal la această dată în cea mai mare parte a țării, 

geroasă dimineața local în regiunile intracarpatice și în zonele deluroase, iar noaptea pe 

arii extinse în vest, nord, nord-est, centru, la deal și pe suprafețe mici în rest. 

Temperaturile maxime se vor încadra între -8 și 3 grade, cu cele mai ridicate valori în 

vestul Olteniei, iar cele minime între -18 și -4 grade, mai scăzute în depresiuni. Cerul va 

fi variabil, cu înnorări în sud și în est. Temporar va ninge, în special seara și noaptea, în 

Dobrogea, local în Moldova, în Muntenia, în Carpații de Curbură și izolat în restul zonei 

montane. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări mai ales pe parcursul zilei, în 

regiunile estice, sud-estice, unde rafalele vor depăși local 50...55 km/h, dar și în Carpații 

Meridionali și de Curbură, cu precădere pe creste, unde vitezele vor fi mai mari de 70...80 

km/h și zăpada spulberată. 

 

LA BUCUREŞTI 

Vremea va fi rece. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 0 grade, iar cea 

minimă va fi de -5...-4 grade, mai scăzută în zona preorășenească spre -8 grade. Cerul va 

fi variabil în prima parte a zilei, apoi se va înnora. Vântul va sufla moderat în prima parte 

a intervalului, cu viteze la rafală până în jurul a 30 km/h, apoi în general slab. 
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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 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

2. În domeniul solului şi vegetaţiei 

Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Brăila informează despre 

producerea,  la data de 23.01.2022, la ora 08:00, unei poluări accidentale a solului cu 

circa 200 l de apă de zăcământ, în zona localităţii Oprişeneşti, judeţul Brăila, în urma 

unei avarii la o conductă de pompare apă de zăcământ aparţinând OMV Petrom S.A. A fost 

afectată o suprafaţă de sol de aproximativ 20 mp (islaz comunal). S-au luat măsuri pentru 

remedierea avariei şi ecologizarea zonei afectate. 

 

3. În domeniul supravegherii radioactivităţii mediului 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

4. În municipiul Bucureşti 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

 

DIRECȚIA  DE COMUNICARE, TRANSPARENȚĂ ȘI IT 


