RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI
în intervalul 15.01.2022, ora 08.00 – 16.01.2022, ora 08.00
I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ
1. Situaţia şi prognoza hidro pe râurile interioare şi Dunăre din 16.01.2022, ora 07.00
RÂURI
Debitele au fost, în general, în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice:
Timiş, Bega, Bârzava, Caraş, Nera, Cerna, Vedea, Siret, Prut și pe cele din Dobrogea, unde
au fost, în general, staționare.
Formaţiunile de gheaţă (gheață la maluri, năboi, pod de gheață) existente s-au menținut
fără modificări importante.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice s-au situat sub COTELE DE ATENȚIE.
Debitele vor fi staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Tur,
Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș și bazinul superior al Oltului, unde vor fi în scădere.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi, pod de gheață) existente se vor menține
fără modificări importante.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
A.B.A. Argeș-Vedea informează că la barajul Pecineagu de pe râul Dâmboviţa (jud. Argeș)
a fost întreruptă alimentarea cu curent electric din cauza vântului puternic care a doborât
copaci și a rupt liniile de alimentare în mai multe puncte. Barajul funcţionează cu grupul
electrogen.
DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 15-16.01.2022 a fost în scădere,
având valoarea de 6100 m3/s, peste media multianuală a lunii ianuarie (4950 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere.
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (5800 m3/s).
În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în scădere.
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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.

2. Situaţia meteorologică în intervalul 15.01.2022, ora 08.00 –16.01.2022, ora 06.00
În ţară, valorile termice diurne s-au menținut cu mult mai ridicate decât în mod
caracteristic datei în regiunile extracarpatice, unde abaterile pozitive au fost de până la
6...9 grade, în timp ce în restul teritoriului s-au situat în mare parte în jurul celor normale.
Cerul a fost variabil spre senin în sud, dar a prezentat local nebulozitate joasă în rest, iar
în extremitatea de vest și nord-vest s-a semnalat ceață, asociată trecător cu chiciură.
Vântul a suflat slab și moderat, cu intensificări în estul teritoriului și local în sud și centru,
cu viteze, în general, între 45 și 60 km/h, mai mari în nordul Moldovei și al Dobrogei, până
la 70...80 km/h, iar pe crestele Carpaților Meridionali și Orientali a suflat tare, cu rafale
de peste 100...120 km/h, spulberând zăpada. Stratul de zăpadă era prezent în cea mai
mare parte a zonei montane, unde măsura aseară, la ora 20, pe platformele stațiilor
meteorologice, până la 157 cm în Munţii Făgăraş, la peste 2000 m altitudine, local în
Maramureş, Banat şi Crișana, până la 3...6 cm şi pe suprafeţe mai mici în nordul
Transilvaniei, până la 2...3 cm. Temperaturile maxime s-au încadrat între -2 grade la
Chișineu-Criș, Ocna Șugatag și Joseni și 10 grade la București-Filaret, Drobeta-Turnu
Severin, Drăgășani, Titu și Calafat, iar la ora 06.00 se înregistrau valori termice cuprinse
între -15 grade la Miercurea Ciuc și 3 grade la Constanța-Dig.
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Observație: în intervalul de diagnoză au fost în vigoare 16 mesaje pentru fenomene
meteorologice periculoase imediate, câte 5 emise de SRPV Cluj și de SRPV Timișoara, 3
emise de SRPV Constanța, 2 emise de CNPM pentru Muntenia și 1 de SRPV Bacău.
La Bucureşti, vremea s-a menținut predominant frumoasă și a continuat să se încălzească,
astfel că abaterile pozitive față de mediile multianuale au fost de 8...9 grade. Cerul a fost
variabil spre senin, iar vântul a suflat slab și moderat. Temperatura maximă a fost de 9
grade la Afumați și 10 grade la Filaret și Băneasa, iar la ora 06.00 se înregistrau -9 grade în
Băneasa, -6 grade la Afumați și -5 grade la Filaret.
3. Prognoza meteorologică în intervalul 16.01.2022, ora 08.00–17.01.2022, ora 8.00
În ţară, cerul va avea înnorări persistente, în prima parte a intervalului în vest și nord-vest,
unde local va fi ceață, iar mai ales spre seară și noaptea și în nord și centru, unde pe arii
restrânse vor fi mai ales ninsori. În restul teritoriului cerul va fi variabil, mai mult senin în
sud, iar probabilitatea de precipitații redusă. Pe alocuri vor fi condiții de ceață, trecător
asociată cu burniță și polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în partea a doua
a intervalului la munte, cu viteze mai mari pe creste, iar pe areale mai mici și în sud-vest,
sud-est și centru. Temperaturile maxime se vor încadra între -1 și 9 grade, cu cele mai
ridicate valori în Oltenia şi dealurile Munteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între -11
grade în depresiunile intramontane şi 0 grade pe litoral.
La Bucureşti, vremea va fi în general frumoasă. Cerul va fi mai mult senin în prima parte
a intervalului, apoi va deveni variabil, cu unele înnorări. Vântul va sufla slab și moderat.
Temperatura maximă, mai scăzută decât în intervalul anterior, va fi de 4...6 grade, iar cea
minimă de -4...-2 grade, uşor mai coborâtă în zona periurbană.
II. CALITATEA APELOR
Pe râurile interioare
A.B.A. Mureș informează că la data de 15.01.2022, în intervalul orar 09.00-13.00, de la
Stația de Epurare a municipiului Turda (jud. Cluj) aparținând operatorului S.C. Compania
de Apă Arieş S.A., ca urmare a lucrărilor de reabilitare a canalului colector, apele
neeepurate au fost evacuate direct în colectorul pluvial Poiana, de unde ulterior au ajuns
în cursul de apă Arieş.
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Pe fluviul Dunărea și pe Marea Neagră nu au fost semnalate evenimente deosebite.
III. CALITATEA MEDIULUI
1. În domeniul aerului
G.N.M.-C.J. Giurgiu și A.P.M. Giurgiu informează că la data de 15.01.2022, la ora 09:40,
a izbucnit un incendiu cu degajare de fum la două depozite de lângă clădirea Direcției
Județene pentru Accize și Operațiuni Vamale Giurgiu. Au ars mărfuri confiscate aparținând
Direcției Generale a Vămilor-Regionala București (tutun, materiale textile, parfumuri etc).
Echipajele I.S.U. Giurgiu au intervenit pentru stingerea incendiului. Se va reveni cu
informații.
2. În domeniul solului şi vegetaţiei
G.N.M.-C.J. Brăila informează telefonic că la data de 15.01.2022, în jurul orei 15:00, s-a
produs un accident rutier pe DJ 212, în zona comunei Berteștii de Jos, în urma căruia s-a
răsturnat o cisternă cu capacitatea de 26 t ce transporta motorină. Ca urmare a accidentului
au fost deversate pe carosabil și în rigola aferentă cca 13 t de motorină, fiind afectată o
suprafață de cca 1000 mp. Echipajele I.S.U. Brăila au delimitat zona, s-a procedat la
vidanjarea fluidului scurs, se va interveni pentru repunerea vehiculului pe roți și pentru
ecologizarea zonei. Se va reveni cu informații.
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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