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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 
în intervalul 28.12.2021, ora 08.00 – 29.12.2021, ora 08.00 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situația și prognoza hidro pe râurile interioare şi Dunăre din 29.12.2021, ora 07.00 

RÂURI 

Debitele au fost în scădere pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mic, Arieș, 

pe cele din Dobrogea, bazinele superioare ale Someșului, Lăpușului, Crasnei, Barcăului, Mureșului, 

Târnavelor, Begăi, Bârzavei, Moraviței, Carașului, Nerei, Jiului, Vedei, Argeșului, Ialomiței, 

Buzăului, Putnei, Trotușului, bazinele superioare și mijlocii ale Crișurilor, Timișului și Oltului, 

relativ staționare pe râurile din bazinul hidrografic Prut, Bistrița, Moldova, Suceava, Bârlad, 

bazinele inferioare ale Buzăului, Putnei și Trotușului și în creștere prin propagare pe celelalte râuri. 

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

bazinele hidrografice Vedea, Moldova, Suceava, Bârlad, Prut, unii afluenți ai Bistriței, bazinul 

mijlociu și inferior al Jiului și bazinul inferior al Oltului, unde se află sub mediile multianuale 

lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%. 

Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheață) prezente doar pe râurile din 

bazinele hidrografice Argeș, Siret, Prut, bazinele superioare ale Someșului Mare, Mureșului și pe 

unii afluenți ai Oltului inferior s-au menținut fără modificări importante. 

Se situează peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Crișul Negru – Zerind 

(600+67)-jud.AR, Crișul Alb - Ineu (500+98)-jud.AR, Crișul Alb – Chișineu Criș (600+45)-jud.AR, 

Bârzava – Partoș (50+70)-jud.TM și Moravița – Moravița (250+20)-jud.TM. 

Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr.110 din 28.12.2021. 

Debitele vor fi în scădere, exceptând cursurile inferioare ale râurilor: Someș, Crișul Alb, Târnave, 

Bega, Timiș, Bârzava, Jiu, Olt, Vedea, Argeș, Ialomița, cursul mijlociu și inferior al Mureșului, unde 

vor fi în creștere prin propagare și râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Siret, Prut, 

cele din Dobrogea, bazinele superioare ale Someșului și Mureșului, unde vor fi relativ staționare. 

Mici creșteri de niveluri și debite ca urmare a precipitațiilor lichide slabe prevăzute se pot înregistra 

pe unele râuri mici din vestul țării. 

Ca urmare a propagării viiturilor formate anterior, se vor situa peste peste COTELE DE ATENȚIE 

cursurile inferioare ale râurilor Crișul Alb, Timiș și Bârzava. 

Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheață) existente se vor menține fără 

modificări importante pe râurile din Moldova și vor fi în restrângere și diminuare pe celelalte râuri.  

Se menține în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr.110 din 28.12.2021 până la ora 16:00. 

 

A.B.A. Prut-Bârlad 

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). 

Judetul Iasi 
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 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.Halceni). 

 

DUNĂRE 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 28.12.2021 – 29.12.2021 a fost în creștere, 

având valoarea de 4400 m3/s, sub media multianuală a lunii decembrie (5200 m3/s). 

În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia – Tr. Măgurele și în scădere 

pe sectorul Zimnicea – Tulcea.. 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere (4900 m3/s). 

În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere e sectorul Gruia – Giurgiu şi în scădere pe 

sectorul Oltenița – Tulcea. 

 

2. Situația meteorologică în intervalul 28.12.2021, ora 08.00 – 29.12.2021, ora 06.00 

ÎN ŢARĂ 

Vremea a fost mai rece decât normalul perioadei în regiunile extracarpatice, îndeosebi în Moldova, 

unde maximele termice au fost preponderent negative, precum și vestul-nord-vestul țării, iar în 

restul zonelor valorile diurne au fost ușor mai ridicate decât cele specifice datei. Cerul a avut 

înnorări în majoritatea regiunilor, mai persistente în nord, sud, est și parțial în centru. Pe parcursul 

zilei temporar s-au semnalat precipitații, ninsori în cea mai mare parte a Moldovei și izolat la munte 

și în Maramureș și pe arii restrânse, mixte în Transilvania și doar ploi în Dobrogea. S-a produs polei 

şi gheţuş pe spații mici în sudul Moldovei şi în deltă, iar spre dimineață și în Muntenia. Noaptea în 

regiunile vestice, nord-vestice au predominat ploile, iar în zona montană aferentă au fost 

precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul a suflat slab și moderat cu ușoare intensificări 

în zona înaltă de munte, unde zăpada a fost spulberată, iar în a doua parte a nopții intensificări 

ale vântului au fost și în sudul Banatului. Stratul de zăpadă era prezent în cea mai mare parte a 

zonei montane unde măsura -în platformele stațiilor meteorologice- până la 173 cm în Munții 

Făgăraș la peste 2000 m altitudine, pe arii extinse în Moldova (până la 30 cm) şi în Maramureș (până 

la 7 cm), local în Transilvania, în special în estul regiunii (până la 21 cm), pe suprafeţe restrânse 

în nordul Olteniei (până la 8 cm) și în nord-vestul Munteniei (până la 1 cm). Temperaturile maxime 

s-au situa între -5 grade la Suceava și Cotnari și 9 grade la Gurahonț, iar la ora 06 se înregistrau -7 

grade la Darabani și 6 grade la Șiria, Dumbrăvița de Codru, Reșița și Oravița. Pe alocuri în regiunile 

sudice şi izolat în rest s-a format ceață, asociată trecător cu burniță sau ploaie slabă. 

OBSERVAȚII - de ieri dimineață de la ora 06 au fost în vigoare 12 mesaje pentru fenomene 

meteorologice periculoase imediate, emise după cum urmează: 5 de către CNPM pentru Muntenia, 

4 de către SRPV Craiova și câte 3 emise de către SRPV Constanța. 

 

LA BUCUREŞTI 

Vremea s-a menținut închisă și mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă în timpul 

zilei. În prima parte a intervalului s-a semnalat ceață, însoțită trecător, în cursul zilei de burniță. 

Vântul a suflat slab până la moderat. Temperatura maximă a fost de 0 grade la Afumați și Băneasa 

și 1 grad la Filaret, iar la ora 06 temperatura aerului era de -1 grad. 

 

3. Prognoza meteorologică în intervalul 29.12.2021, ora 08.00 – 30.12.2021, ora 08.00 

ÎN ŢARĂ 
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Vremea se va menține predominant închisă și temporar se vor semnala precipitatii, ziua pe arii 

restrânse în jumătatea de vest a țării, iar din orele serii și pe parcursul nopții local în regiunile 

sudice, sud-estice și pe spații mici în rest. Acestea vor fi mai ales sub formă de ploaie în zonele 

joase de relief, iar la munte treptat vor predomina ninsorile. Pe arii restrânse vor fi depuneri de 

polei, cu o probabilitate mai ridicată în sud-estul teritoriului. Vântul va sufla slab şi moderat, cu 

unele intensificări în a doua parte a intervalului pe litoral. Temperaturile maxime se vor încadra 

între -1 şi 8 grade, mai scăzute în Moldova până spre -5 grade, iar cele minime, în general, între -

4 şi 4 grade. Îndeosebi dimineața și noaptea, pe alocuri, se va semnala ceață. 

 

LA BUCUREŞTI 

Vremea se va menține închisă, iar cu o probabilitate mai ridicată spre seară și noaptea temporar 

va ploua slab și vor fi posibile depuneri de polei. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura 

aerului nu va avea variații semnificative, astfel că maxima se va situa în jurul valorii de 1 grad, iar 

cea minimă va fi de -1...0 grade. Dimineața vor fi condiții de ceață. 

 

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 27.12.2021 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: MM-2,SM-1,MM-4,SJ-1,MM-

1,AG-6.  

 

2. În domeniul solului și vegetației 

Nu s-au înregistrat evenimente deosebite.  

 

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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