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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 01.12.2021, ora 08.00 – 02.12.2021, ora 08.00 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia şi prognoza hidro pe râurile interioare şi Dunăre din 02.12.2021, ora 07.00 

RÂURI  

Debitele au fost, în general, staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Tur, 

Lăpuş, Crişuri şi cursurile mijlocii şi inferioare ale Someşului şi Mureşului, unde au fost în 

creştere, ca urmare a precipitațiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de 

zăpadă și 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 bazinul Arieşului 

și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, 

Timiș, Moravița, Cerna, din bazinul mijlociu și inferior al Oltului, bazinul inferior al Jiului 

şi bazinele superioare ale Argeșului și Ialomiței. 

Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi) prezente în bazinul superior al Bistriței au 

fost în uşoară diminuare şi restrângere. 

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

 

Debitele vor fi, în general, staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, 

Iza, Tur, Lăpuş, Crasna, Barcău, Crişuri şi cursurile inferioare ale Someşului şi Mureşului, 

unde vor fi în creştere ca urmare a precipitațiilor lichide prognozate, cedării apei din stratul 

de zăpadă și propagării. 

Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi) prezente în bazinul superior al Bistriței 

vor fi în uşoară diminuare şi restrângere. 

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

 

DUNĂRE 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 01-02.12.2021 a fost în 

creștere, având valoarea de 3300 m3/s, sub media multianuală a lunii decembrie (5200 

m3/s). 
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În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia-Călărași și în scădere 

pe sectorul Cernavodă-Tulcea.  

 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere (3900 m3/s). 

În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere pe sectorul Gruia-Călăraşi, staționare 

la Cernavodă şi în scădere pe sectorul Hârșova-Tulcea. 

 

Alimentări cu apă 

A.B.A. Prut-Bârlad 

Județul Iași: 

Se menține situația de restricții în alimentarea cu apă pentru piscicultură la folosințele: 

-S.C. PISCICOLA S.R.L. Iași, S.C. Noralex S.A. Iași si S.C. CC & PES S.R.L. Iași prin reducerea 

debitelor la sursa r. Miletin – ac. Hălceni corespunzător treptei II de aplicare a restricțiilor. 

 

Județul Vaslui:  

Se mențin prevederile „Planului de restricții și folosire a apei în perioade deficitare”, 

astfel:  

* treapta III - pentru S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI – Sucursala Vaslui din acumularea Solești. 

 

A.B.A. Dobrogea-Litoral 

Din cauza scăderii semnificative a nivelului, respectiv a debitului fluviului Dunărea pe 

sectorul Chiciu-Cernavodă-Hârșova, precum și ca urmare a tendinței de scădere pentru 

următoarea perioadă, începând de la data de 21.09.2021 au fost puse în aplicare 

prevederile Planului de restricții și folosire a apelor în perioadele deficitare pentru BH 

Dunăre 2021, respectiv faza de atenționare/avertizare. 

 

2. Situaţia meteorologică în intervalul 01.12.2021, ora 08.00 –02.12.2021, ora 06.00  

În ţară, vremea s-a încălzit față de ziua precedentă, astfel că în cea mai mare parte a 

teritoriului, dar mai ales în sud-vest, sud și est valorile termice diurne s-au situat peste 

mediile multianuale. Cerul a fost variabil în regiunile sudice, iar în rest a prezentat înnorări, 

mai persistente în nord-vest și centru, precum și în zonele de munte. S-au semnalat 

precipitații slabe, predominant sub formă de ninsoare la munte, mixte în Maramureș și local 

în Transilvania, iar izolat în Banat, Crișana, în nordul Olteniei și al Moldovei a plouat. În 

zona montană înaltă vântul a continuat să sufle tare, cu rafale ce au depăşit 90...110 km/h, 
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ziua îndeosebi în Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură, iar noaptea în Munții Apuseni 

și nordul Carpaților Orientali, spulberând zăpada. Temporar s-au semnalat intensificări ale 

vântului, în general cu viteze de 40...60 km/h, local și în regiunile estice, centrale și sudice 

și izolat în rest. Stratul de zăpadă era prezent local în zona de munte și măsura pe 

platformele stațiilor meteo- până la 33 cm (în Munții Țarcu), local în Maramureş -până la 6 

cm, pe arii restrânse în Transilvania - până la 4 cm şi izolat în Crişana - până la 2 cm. 

Temperaturile maxime s-au încadrat între 1 grad la Joseni și 14 grade la Calafat. La ora 

06.00, valorile termice erau cuprinse între -5 grade la Brașov și Întorsura Buzăului și 10 

grade la Oravița. 

 

Observație: în intervalul de diagnoză au fost în vigoare 18 atenționări cod galben pentru 

fenomene meteorologice periculoase imediate, emise după cum urmează: 4 de SRPV Bacău, 

3 de SRPV Constanța, 3 de SRPV Craiova, câte 3 de SRPV Sibiu și de CNPM pentru Muntenia 

și 2 de SRPV Cluj-Napoca. 

 

La Bucureşti, vremea a fost predominant frumoasă. Cerul a fost variabil, mai mult senin în 

timpul nopții, iar vântul a suflat slab și moderat. Temperatura maximă, mai ridicată decât 

în ziua anterioară, a fost de 10 grade la Afumați și Băneasa și 11 grade la Filaret. La ora 

06.00 se înregistrau 1 grad la staţia meteo Băneasa, 2 grade la Filaret și 3 grade la Afumați. 

 

3. Prognoza meteorologică în intervalul 02.12.2021, ora 08.00–03.12.2021, ora 8.00 

În ţară, vremea va continua să se încălzească, devenind caldă pentru începutul lunii 

decembrie. În vestul și nord-vestul țării, cerul va fi mai mult noros, iar aria ploilor va fi în 

extindere. În zona montană înaltă, iar spre sfârșitul intervalului, posibil și în extremitatea 

de nord-vest se vor semnala precipitații mixte, ce pot favoriza izolat depunerile de polei. 

În special pe parcursul nopții în Crișana, Maramureș și în zona de munte aferentă se vor 

acumula cantități de apă de 10...20 l/mp. În restul teritoriului cerul va fi variabil, cu 

înnorări temporare mai ales seara și noaptea, dar numai izolat se vor semnala ploi slabe, 

cel mai probabil în Oltenia și în nordul Moldovei. Vântul va sufla slab şi moderat, cu 

intensificări temporare la munte, în special în zona înaltă, unde rafalele vor depăși 60...80 

km/h, spulberând zăpada, şi local în regiunile vestice şi pe litoral, cu viteze de 40...50 

km/h. Temperaturile maxime vor fi de la 6...7 grade în Maramureș și estul Transilvaniei, 
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până spre 15 grade în sudul Banatului, iar cele minime între -3 și 7 grade. Dimineața și 

noaptea, în zonele joase, izolat se va semnala ceață. 

 

La Bucureşti, vremea va continua să se încălzească, devenind caldă pentru această dată. 

Temperatura maximă va fi de 12...13 grade, iar cea minimă de 2...3 grade, mai scăzută în 

zona periurbană spre 0 grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. 

 

II. CALITATEA APELOR 

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 Forestieră Suceava informează telefonic că în data de 30.11.2021 s-a produs un 

incendiu de litieră în zona municipiului Piatra Neamț, pe raza Ocolului Silvic Vaduri, jud. 

Neamț, care a afectat 2500 de puieți de pe o suprafață de 4 ha de plantație. Incendiul a 

fost stins în aceeași zi de către personalul silvic și pompieri.   

 

3.  În domeniul supravegherii radioactivităţii mediului   

Menționăm că pentru factorii de mediu urmăriți nu s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de 

avertizare/alarmare și nu s-au semnalat evenimente deosebite. Parametrii constataţi la 

staţiile de pe teritoriul României s-au situat în limitele normale de variație ale fondului 

natural. 

 

4.  În municipiul Bucureşti 

În ultimele 24 de ore sistemul de monitorizare a calităţii aerului în municipiul Bucureşti nu 

a semnalat depăşiri ale pragurilor de informare şi alertă. 

 

DIRECȚIA DE COMUNICARE, TRANSPARENȚĂ ȘI IT 


