RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI
în intervalul 01.01.2021, ora 08.00 – 02.01.2021, ora 08.00

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ
1. Situaţia şi prognoza hidro pe râurile interioare şi Dunăre din 02.01.2021, ora 07.00
RÂURI
Debitele au fost, în general, în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice Vișeu,
Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Arieș, bazinele mijlocii și inferioare ale Begăi,
Timișului, Bârzavei, Moraviței, Carașului, Nerei, Cernei, bazinul mijlociu al Jiului și cursul
inferior al Mureșului, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării. Pe râurile
din bazinul superior și mijlociu al Mureșului și pe râurile din Dobrogea debitele au fost
relativ staționare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri) prezente în bazinele superioare ale Bistriței și
Moldovei au fost în diminuare şi eliminare.
Debitele se situează în general la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare,
exceptând râurile din bazinele hidrografice Someș, Crasna, Târnave, Bârlad și Jijia, unde
se află la valori cuprinse între 40-90% din normalele lunare și râurile din bazinul hidrografic
Bega Veche, cursul superior și inferior al Timișului, afluenții Oltului inferior, Neajlov, unde
se află la valori cuprinse între 10-30% din normalele lunare.
Ca urmare a deversărilor controlate de pe sectorul îndiguit, râul Tur se situează:
-peste COTA DE INUNDAȚIE la stația hidrometrică Micula (310+16)-jud. SM;
-peste COTELE DE ATENȚIE la stațiile hidrometrice Călinești Oaș (350+9) și Turulung
(360+20) - jud. SM.
Debitele vor fi, în general, în scădere, exceptând cursurile mijlocii și inferioare ale
râurilor din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău și Crișuri și
cursurile inferioare ale Mureșului, Begăi, Timișului și Jiului, unde vor fi în creștere prin
propagare.
Pe râurile din bazinul superior și mijlociu al Mureșului și pe cele din Dobrogea debitele vor
fi staționare.
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Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri) existente în bazinele superioare ale Bistriței și
Moldovei vor fi în diminuare, restrângere şi eliminare.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 01-02.01.2021 a fost în
creştere, având valoarea de 6000 m3/s, sub media multianuală a lunii ianuarie (4950
m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia-Galați și relativ în
scădere pe sectorul Isaccea-Tulcea.
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (6500 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere.
2. Situaţia meteorologică în intervalul 01.01.2021, ora 08.00 –02.01.2021, ora 06.00
În ţară, vremea a fost, în general, frumoasă, iar valorile termice, deşi în scădere faţă de
intervalul precedent în majoritatea zonelor, au continuat să se situeze peste mediile
multianuale, cu precădere în sud şi în est, unde cele diurne au fost cu până la 9...11 grade
mai ridicate decât normele perioadei. Pe parcursul zilei cerul a fost variabil spre senin, cu
înnorări în nord-vest şi parţial în centru şi în nord; în Maramureş s-au semnalat precipitaţii
mixte, pe alocuri în Crişana au fost predominant ploi, iar în Transilvania doar ploi. La
munte, pe spaţii mici, temporar a nins slab, iar stratul de zăpadă s-a menţinut la altitudini
mari, unde măsura, pe platformele stațiilor meteorologice, până la 81 cm în Munţii Făgăraş,
la peste 2000 m. Pe timpul nopţii înnorări trecătoare au fost mai ales în regiunile nordvestice, unde cu totul izolat a plouat slab. Vântul a suflat slab şi moderat, cu unele
intensificări în zona montană, în special pe crestele Carpaţilor Orientali, unde rafalele au
atins 60...65 km/h, precum şi în deltă, iar în a doua parte a nopţii în sudul Banatului, cu
viteze în general de până la 50..55 km/h. Temperaturile maxime s-au încadrat între 2 grade
la Târgu Lăpuş şi 14 grade la Calafat. La ora 06.00, valorile termice erau cuprinse între -6
grade la Întorsura Buzăului și 8 grade la Oravița. S-a semnalat ceață -la începutul
intervalului local în zonele joase din Moldova, unde izolat a fost persistentă şi asociată cu
burniţă, pe spaţii mici în Oltenia şi Muntenia, iar seara şi noaptea local în Maramureș și
izolat în Moldova, Transilvania și Muntenia.
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Observație: în intervalul de diagnoză au fost în vigoare 8 atenționări cod galben de
fenomene meteorologice periculoase imediate, 5 emise de SRPV Bacău, 2 de CNPM
Bucureşti pentru Muntenia și 1 de SRPV Sibiu.
La Bucureşti, vremea a fost predominant frumoasă, iar valorile termice, deşi în scădere
faţă de intervalul precedent, s-au situat în continuare peste cele climatologic specifice
perioadei. Cerul a fost mai mult senin, iar vântul a suflat slab și moderat. Temperatura
maximă a fost de 10 grade la toate staţiile meteo, valoare cu 6...7 grade mai ridicată decât
cea normală în prima zi a lunii ianuarie. La ora 06.00, se înregistrau -3 grade la Băneasa, 1 grad la Afumați și 0 grade la Filaret.
3. Prognoza meteorologică în intervalul 02.01.2021, ora 08.00–03.01.2021, ora 8.00
În ţară, vremea se va menţine mai caldă decât în mod obişnuit în prima decadă a lunii
ianuarie, astfel că temperaturile maxime se vor încadra între 4 şi 13 grade, cu cele mai
mici valori în estul Transilvaniei, iar minimele vor fi de la -5...-4 grade în depresiunile din
nord-vest şi centru până la 8...9 grade pe litoral. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil spre
senin, cu plafon jos de nori şi ceaţă pe arii restrânse în primele ore în Oltenia, Muntenia,
Moldova şi izolat în Transilvania şi Dobrogea. Noaptea, în regiunile din sudul şi din estul
ţării, precum și în zonele montane aferente, aria de nebulozitate se va extinde, ceaţa se
va semnala local şi pe alocuri vor fi ploi slabe sau burniță. Vântul se va intensifica treptat
la munte, în special în Carpaţii Meridionali, unde rafalele vor depăşi 80...90 km/h, şi în
sudul Banatului, cu viteze de 55...65 km/h, iar în celelalte zone va sufla slab și moderat,
izolat cu uşoare intensificări.
La Bucureşti, vremea va fi frumoasă și deosebit de caldă pentru începutul lunii ianuarie,
cu valori termice nocturne mult mai ridicate decât în intervalul precedent. Cerul va fi mai
mult senin, însă în primele ore ale dimineții și cu precădere noaptea va fi nebulozitate
joasă şi se va forma ceață, asociate spre sfârşitul intervalului cu burniţă. Vântul va sufla
slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 11...12 grade, iar cea minimă de 4...5
grade.
II. CALITATEA APELOR
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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
Nu au fost semnalate evenimente deosebite.
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.
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