RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI
în intervalul 15.12.2021, ora 08:00 – 16.12.2021, ora 08:00

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ
1. Situaţia şi prognoza hidrologică pe râurile interioare şi Dunăre din 16.12.2021, ora
07:00
RÂURI
Debitele au fost, în general, în scădere, exceptând cursurile inferioare ale Mureșului,
Timișului, cursurile mijlocii și inferioare ale Someșului și Siretului, unde au fost în creștere
ca urmare a propagării și relativ staționare pe râurile din bazinul Vedei, bazinele
inferioare ale Argeșului, Ialomiței și râurile din Dobrogea.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile lunare multianuale pe râurile din
bazinele: Arieş, Jiu, Olt, Ialomiţa, Buzău, Rm. Sărat, Putna, Trotuş, bazinele superioare
ale Târnavelor şi Argeşului, cursul mijlociu și inferior al Someşului şi între 30 – 90% din
normalele lunare pe celelalte râuri.
Formaţiunile de gheaţă s-au menținut fără modificări importante, fiind prezente numai
în bazinele superioare ale Bistriţei şi Moldovei (gheață la mal).
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
Debitele vor fi în scădere, exceptând cursurile inferioare ale Someşului, Mureşului şi
Siretului, unde vor fi în creștere ca urmare a propagării, şi râurile din bazinul hidrografic
Vedea, bazinele inferioare ale Argeșului și Ialomiței, unde vor fi relativ staționare.
Sunt posibile creșteri izolate de niveluri și debite, mai ales pe unele râuri din nord–vestul
și sud–estul țării, ca urmare a precipitațiilor prognozate.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri) existente se vor menține fără modificări
importante.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
DUNĂRE
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Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 15.12.2021 – 16.12.2021 a
fost în scădere, având valoarea de 5800 m3/s, peste media multianuală a lunii decembrie
(5200 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Corabia și în
creștere pe sectorul Tr. Măgurele – Tulcea.
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (5600 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Zimnicea şi în
creștere pe sectorul Giurgiu – Tulcea.
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 15.12.2021, ora 08:00 –16.12.2021, ora 06:00
Administraţia Naţională de Meteorologie (A.N.M.) a emis la data de 15.12.2021, la ora
10:00, Atenţionarea Meteorologică nr. 160, conform căreia:
- COD GALBEN: „În intervalul 15 decembrie, ora 20:00 – 16 decembrie, ora 14:00, în
Dobrogea vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare, în general moderate
cantitativ (10...15 l/mp) și local se va depune strat de zăpadă. Vântul va avea intensificări,
cu viteze de 40...45 km/h. Pe litoral precipitațiile vor fi mixte, iar rafalele vor atinge
50...60 km/h. Notă: astfel de fenomene se vor semnala pe arii restrânse și în estul
Munteniei, unde vor fi și condiții de polei.”
Această Atenţionare Meteorologică a fost transmisă de Centrul Operativ pentru Situaţii de
Urgenţă al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor către: Inspectoratul General pentru
Situaţii de Urgenţă, Secretariatul General al Guvernului, Centrul de Situaţii al Guvernului,
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Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor,
Ministerul Sănătăţii, Ministerul Economiei, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, Serviciul de Protecţie şi Pază,
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, S.C. Hidroelectrica S.A., Agenţia Naţională de
Îmbunătăţiri Funciare, precum și către Comitetele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă,
astfel:
- către prefecturile județelor: CONSTANŢA şi TULCEA (2 prefecturi) - COD GALBEN.
ÎN ŢARĂ
Valorile termice diurne s-au situat în jurul mediilor multianuale specifice datei, mai
ridicate în Oltenia, unde în mare parte din timp cerul a fost degajat. Cer variabil a fost
pe parcursul zilei și în regiunile vestice, iar în prima parte a nopții și în cele central sudice.
În restul teritoriului au fost înnorări și pe spații mici s-au semnalat precipitații, ninsori la
munte, lapoviță și ninsoare în sudul Transilvaniei, predominant ploi în Muntenia și Moldova
și mixte în Dobrogea. Vântul a suflat slab și moderat cu intensificări în zona înaltă a
Carpaților Meridionali și de Curbură (până la 110 km/h- Tarcu), unde zăpada a fost
spulberată, dar local și temporar și în est și sud-est cu viteze în general de 40…45 km/h,
iar pe litoral rafalele au depășit 65…70 km/h. Stratul de zăpadă s-a menținut în cea mai
mare parte a zonei montane și măsura -în platformele stațiilor meteorologice- până la 94
cm în Munții Făgăraș, la peste 2000 m altitudine, iar cu totul izolat în Moldova (până la
1...2 cm) . Mai ales în orele dimineții și pe parcursul nopții, local în regiunile vestice și
sudice a fost ceață. La ora 06.00 se înregistrau valori termice cuprinse între -5 grade la
Curtea de Argeș și Târgu Logrești și 4 grade la Râmnicu Sărat, Focșani, Ianca, Grivița,
Slobozia și Călărași.
Observații: de ieri dimineaţă de la ora 06.00 au fost în vigoare 9 atenționări cod galben
pentru fenomene meteorologice periculoase imediate, emise după cum urmează: 5 de
SRPV Timișoara și câte 2 de SRPV Constanța și de CNPM pentru Muntenia.
LA BUCUREŞTI
Cerul a fost mai mult noros pe parcursul zilei și din nou în a doua parte a nopții, iar în
orele amiezii a plouat slab. Vântul a suflat în general slab. Temperatura maximă a fost
de 5 grade la Afumați și 6 grade la Filaret și Băneasa, iar la ora 06.00 se înregistrau 2
grade la toate stațiile meteo. Spre finalul intervalului a fost ceață.
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3. Prognoza meteorologică în intervalul 16.12.2021, ora 08:00 –17.12.2021, ora 08:00
ÎN ŢARĂ
Cerul va fi variabil în Oltenia unde se vor înregistra și cele mai ridicate temperaturi
maxime, și va avea înnorări în restul zonelor, iar valorile termice se vor situa în jurul celor
specifice datei. În estul, sud-estul și centrul țării și pe arii restrânse în celelalte regiuni
vor fi precipitații: mai ales sub formă de ninsoare în zonele de deal și de munte, mixte în
Transilvania, dar la începutul zilei și în Dobrogea și predominant sub formă de ploaie în
rest. Pe suprafețe mici vor fi condiții de polei. Vântul va avea intensificări tempoare ziua
în Moldova, Dobrogea și pe creste, cu viteze mai mari noaptea în general de 45...55 km/h,
iar la altitudini mari rafalele vor depăși 85...95 km/h viscolind ninsoarea și spulberând
zăpada. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 1 și 7 grade, iar cele minime
între -2 și 4 grade. Mai ales în orele dimineţii, pe alocuri va fi ceaţă.
LA BUCUREŞTI
Cerul va avea înnorări și în orele amiezii vor fi condiții pentru ploi slabe. Vântul va sufla
slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 5...6 grade, iar cea minimă se va situa în
jurul valorii de 0 grade. Mai ales în orele dimineţilor, vor fi condiții de ceață.
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
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează că, din rezultatele analizelor
efectuate pentru data de 14.12.2021, în cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare, nu au
fost înregistrate depășiri ale pragurilor de alertă pentru NO2 (dioxid de azot), SO2 (dioxid
de sulf) și nici ale pragurilor de alertă și informare pentru O3 (ozon). A fost înregistrată
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depășirea valorii limită zilnice pentru indicatorul particule în suspensie PM10 (pulberi
în suspensie cu diametrul sub 10 microni) la stațiile: GJ-2, GJ-3, BH-2. Concentrațiile
au fost determinate în scop informativ, prin metoda nefelometrică, validarea valorilor
urmând a fi efectuată după prelucrarea datelor obţinute prin metoda gravimetrică, care
este metoda de referinţă în conformitate cu legislaţia naţională și europeană.
2. În domeniul solului şi vegetaţiei
Nu au fost semnalate evenimente deosebite.
3. În domeniul supravegherii radioactivităţii mediului
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează că pentru factorii de mediu
urmăriţi nu s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de avertizare/alarmare în intervalul
14.12.2021-15.12.2021 şi nu s-au semnalat evenimente deosebite. Parametrii constataţi
la staţiile de pe teritoriul României s-au situat în limitele fondului natural.
4. În municipiul Bucureşti
Nu au fost semnalate evenimente deosebite.

DIRECȚIA DE COMUNICARE, TRANSAPARENȚĂ ȘI IT
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