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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 03.01.2021, ora 08:00 – 04.01.2021, ora 08:00 

 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia şi prognoza hidrologică pe râurile interioare şi Dunăre din 04.01.2021, ora 

07:00 

RÂURI 

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

Vedea, Bârlad, bazinul mijlociu al Oltului, bazinele superioare ale Argeșului și Ialomiței, 

afluenții Prutului și cele din Dobrogea unde au fost staționare. 

Pe râurile din bazinele superioare ale Crasnei, Barcăului, Crișurilor, Arieșului, Begăi, 

Timișului, Bârzavei, Carașului, Nerei, Cernei și Jiului s-au produs ușoare creșteri de debite 

datorită efectului combinat al precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul 

de zăpadă și propagării și numai prin propagare pe cursurile inferioare ale Someșului și 

Mureșului. 

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

bazinele hidrografice: Târnave, Bega, Timiș, Vedea, Neajlov, Bârlad, unii afluenți ai 

Oltului mijlociu și inferior și afluenții Prutului (exceptând Sitna), unde sunt cuprinse între 

30-90% din mediile multianuale lunare.  

Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri) existente în bazinele superioare ale Bistriței şi 

Moldovei s-au menținut fără modificări importante. 

Datorită deversărilor controlate din acumularea Călintești Oaș și pe fondul debitelor 

crescute datorită precipitațiilor anterioare în bazinul Tur, nivelul, se situează peste COTA 

DE INUNDAȚIE la stația hidrometrică Micula (310+12) – jud. SM. 

Debitele vor fi în creștere, datorită precipitațiilor lichide prognozate, cedării apei din 

stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiș, Bârzava, 

Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Vedea, Argeș, Ialomița şi pe cele din bazinul inferior şi mijociu 

al Oltului. 

Pe râurile din bazinul Bârlad, pe afluenții Prutului, pe cele din Dobrogea, debite vor fi în 

general staționare, iar pe celelalte vor fi în scădere. 
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Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie și formarea de viituri rapide 

cu creşteri importante de niveluri şi debite pe unele râuri mici din zonele de deal și munte 

din Oltenia și Muntenia, datorită precipitațiilor însemnate cantitativ, prognozate. 

Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri) existente în bazinele superioare ale Bistriței și 

Moldovei vor fi în diminuare, restrângere şi ușoară eliminare. 

Ca urmare a deversărilor controlate din acumlarea Călinești Oaș, se va situa peste COTA 

DE INUNDAȚIE râul Tur la stația hidrometrică Micula (310+5) - jud. SM. 

 

DUNĂRE 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 03.01.2021 – 04.01.2021 a 

fost în creştere, având valoarea de 6900 m3/s, peste media multianuală a lunii ianuarie 

(4950 m3/s). 

În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere. 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (7100 m3/s). 

În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere. 

 

2. Situaţia meteorologică în intervalul 03.01.2021, ora 08:00 –04.01.2021, ora 06:00 

ÎN ŢARĂ 

Vremea a fost caldă în toată țara, chiar deosebit de caldă în sudul, sud-vestul și nord-

estul teritoriului. Cerul a fost temporar noros în regiunile intracarpatice și, parțial, în cele 

sudice și acoperit în restul teritoriului. A plouat, în general slab cantitativ, pe arii extinse 

în Muntenia, Oltenia, Banat, Crișana și Maramureș, local în Transilvania și izolat în 

Moldova și Dobrogea, iar la munte au fost precipitații mixte. Cu totul izolat, s-au semnalat 

descărcări electrice. Vântul a suflat slab și moderat, cu intensificări în zona montană 

înaltă, în special pe crestele Carpaţiilor Meridionali (unde rafalele au atins, izolat, 

100...120 km/h și zăpada a fost spulberată), în sudul Banatului, cu viteze de 65...75 km/h, 

iar cu viteze mai mici şi în restul teritoriului, mai ales în est. Stratul de zăpadă s-a 

menţinut la altitudini mari şi aseară la ora 20.00 măsura, în platformele stațiilor 

meteorologice, până la 79 cm în Munţii Făgăraş, la peste 2000 m (Bâlea Lac). 

Temperaturile maxime s-au încadrat între 1 grad la Câmpeni şi 15 grade la Giurgiu, iar la 

ora 06 se înregistrau valori termice cuprinse între -2 grade la Făgăraș și 11 grade la 

Constanța-dig. Dimineața, dar mai ales noaptea, a fost ceață local în sud și pe alocuri în 

centrul și estul țării. 
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Observaţii: de ieri dimineață de la ora 06.00 au fost în vigoare 6 atenționări cod galben 

pentru fenomeme meteorologice periculoase imedate, 5 emise de CNPM pentru Muntenia 

și 1 de SRPV Bacău. 

 

LA BUCUREŞTI 

Vremea a fost deosebit de caldă pentru această dată. Cerul a fost mai mult noros și 

temporar a plouat slab, iar vântul a suflat slab până la moderat. Temperatura maximă a 

fost de 11 grade la Filaret și 10 grade la Afumați și Băneasa, iar la ora 06.00 se înregistrau 

7 grade la Afumați și 8 grade la Filaret și Băneasa. La începutul serii și noaptea s-a 

semnalat ceață. 

 

3. Prognoza meteorologică în intervalul 04.01.2021, ora 08:00 –05.01.2021, ora 08:00 

ÎN ŢARĂ 

Vremea se va menține deosebit de caldă pentru această dată, cu valori termice în creştere 

faţă de zilele precedente în cea mai mare parte a țării, dar va fi în general închisă. Ploile 

vor cuprinde treptat toate regiunile și vor fi în general moderate cantitativ, iar în 

Subcarpații Getici se vor acumula local peste 30...40 l/mp. În zona montană vor fi 

precipitații mixte, iar noaptea, în general la altitudini de peste 1500 m, vor predomina 

ninsorile, mai consistente în Carpaţii Meridionali şi Carpații de Curbură, unde şi vântul se 

va intensifica, pe creste vor fi rafale de peste 80...90 km/h și zăpada va fi viscolită. 

Noaptea, vântul va avea unele intensificări și în Carpații Orientali, cu 60...75 km/h, iar 

local, cu viteze mai mici, şi în sudul, centrul şi estul ţării. Temperaturile maxime se vor 

încadra între 6 şi 16 grade, cu cele mai ridicate valori în sudul Munteniei, iar cele minime 

vor fi cuprinse între 3 şi 9 grade. Dimineața, pe arii restrânse, va fi ceață. 

 

LA BUCUREŞTI 

Vremea se va încălzi. Cerul va fi mai mult noros şi va ploua slab în a doua parte a zilei și 

în general moderat cantitativ noaptea. Vântul va sufla moderat, cu ușoare intensificări la 

începutul nopții. Temperatura maximă va fi de 13...14 grade, iar cea minimă se va situa 

în jurul valorii de 7 grade. Dimineața vor fi condiţii de ceaţă. 

 

II. CALITATEA APELOR 

2.1. Pe fluviul Dunărea 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 
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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 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

2. În domeniul solului şi vegetaţiei 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

3. În domeniul supravegherii radioactivităţii mediului 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

4. În municipiul Bucureşti 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 
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