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10 aprilie 2012 

 

 

RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITAŢII MEDIULUI 

in intervalul 09.04.2012 ora 7.00 – 10.04.2012, ora 7.00 

 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia si prognoza hidrologică pe raurile interioare si Dunare, din 10.04.2012, ora 06.00 

RÂURI: Debitele au fost in crestere prin propagare pe raurile din bazinul Muresului si pe 

cursurile mijlocii si inferioare ale Somesului, Crisului Negru, Crisului Alb, Timisului, Barzavei, 

Carasului, Nerei, Jiului, Oltului, Argesului, Ialomitei, Prahovei, Siretului, Trotusului, Putnei, 

Buzaului, Prutului si ale afluentilor mari din bazinele superioare si mijlocii ale Oltului si Argesului. 

 

Debitele au fost stationare pe raurile din bazinul Vedei si pe cele din Dobrogea si in scadere pe 

celelalte rauri.   

Debitele se situeaza sub mediile multianuale lunare, cu coeficienti moduli cuprinsi intre 0.30-0.80, 

mai mici (0.10-0.30) pe raurile: Barlad si Crasna si mai mari (peste 1.00) pe raurile din bazinele: 

Viseu, Iza, Tur, Somes, Crisuri, Mures, Timis, Barzava, Caras, Nera, Buzau,  Trotus, Putna, Rm. 

Sarat si bazinele superioare ale Jiului, Oltului si Prahovei. 

Se situeaza peste COTA DE ATENTIE raul Barzava la s.h. Partos (50+79)–jud.TM. 

 

Debitele vor fi in crestere prin propagare pe Mures si pe cursurile inferioare ale Somesului, 

Timisului, Barzavei, Carasului, Nerei, Jiului, Oltului, Argesului, Ialomitei, Prahovei, Siretului, 

Trotusului, Putnei, Buzaului si cursul mijlociu si inferior al Prutului. 

Debitele vor fi stationare pe raurile din bazinul Vedei si pe cele din Dobrogea si in scadere pe 

celelalte rauri.   

Nivelurile pe rauri se vor situa sub COTELE DE ATENTIE. 

 

DUNARE: Debitul  la intrarea in tara (sectiunea Bazias)  in  intervalul  09.04 – 10.04.2012  a  

fost  de  5500 mc/s, sub media multianuala a lunii aprilie (7900 mc/s). 

Debitele au fost in crestere la intrarea in tara (sectiunea Bazias) si la Gruia si in scadere  pe sectorul 

Calafat-Tulcea. 

 

Debitul la intrarea in tara (sectiunea Bazias) va fi in crestere (5700 mc/s). 

Aval Portile de Fier, debitele vor fi in crestere pe sectorul Gruia-Calafat si in scadere pe sectorul 

Bechet-Tulcea.  

 

2. Situaţia meteorologică in intervalul 09.04.12, ora 09 –10.04.12, ora 06 

 

ANM a emis în data de ieri, 09.04.2012, ora 13:15, o informare meteo vizand bruma, în 

diminetile zilelor de 10 si 11 aprilie 2012, conform căreia: pe arii extinse in jumatatea de nord a 
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tarii si in zonele deluroase din sud, dar izolat si in restul teritoriului, temperaturile minime 

vor cobori sub limita de inghet si se va produce bruma.  

Această informare a fost transmisă de către Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă al 

Ministerului Mediului şi Pădurilor la: Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, 

Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi 

Internelor, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, S.C. Hidroelectrica S.A., Agentia 

Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare precum şi la Comitetele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă 

(toate prefecturile).  

În ţara. Vremea a continuat să se răcească în mare parte din ţară, exceptând regiunile vestice, unde 

temperaturile au crescut uşor. Maximele termice s-au încadrat între 2 grade la Suceava şi Rădăuţi şi 

14 grade la Halânga (jud. Mehedinţi). Ziua, cerul a fost variabil în partea de vest a teritoriului şi a 

prezentat înnorări în rest. Pe arii restrânse s-au semnalat precipitaţii, ploi slabe în Oltenia şi 

Muntenia, iar în Transilvania au fost lapoviţe şi fulguieli. Cu totul izolat la munte a mai nins slab. 

Seara şi noaptea, cerul a rămas înnorat în Oltenia şi în jumătatea vestică a Munteniei şi s-a degajat 

treptat în celelalte zone. Vântul a avut unele intensificări în Banat, dar mai ales în regiunile estice şi 

pe crestele montane, cu viteze la rafală izolat de peste 60 - 70 km/h. La ora 21 era strat de zăpadă pe 

arii restrânse la munte (unde măsura până la 228 cm la Bâlea-Lac), precum şi izolat în nordul 

Moldovei (până la 4 cm). La ora 06 se înregistrau valori termice cuprinse între -6 grade la Câmpeni 

şi 7 grade la Halânga (jud. Mehedinţi). Spre sfârşitul intervalului s-a semnalat brumă local în Banat, 

Crişana, Transilvania şi Moldova.   

Observaţie: În intervalul de diagnoză a fost emisă o avertizare, cod galben, de fenomene 

meteorologice periculoase imediate, de către SRPV Bacău pentru intensificări ale vântului. 

La Bucureşti, vremea a continuat să se răcească faţă de intervalul anterior. Cerul a fost înnorat, iar 

vântul a suflat slab până la moderat. Temperatura maximă a fost de 9 grade la toate staţiile meteo, 

iar la ora 06 se înregistrau 3 grade la Afumaţi şi 4 grade la Băneasa şi Filaret.  

 

3. Prognoza meteorologica in intervalul 10.04.12, ora 09 –11.04.12, ora 09 

În ţara, deşi temperatura aerului va creşte uşor, vremea va fi rece, mai ales dimineaţa şi noaptea. 

Ziua, cerul va fi variabil în Oltenia şi Muntenia, unde izolat vor fi condiţii de ploaie slabă, dar mai 

ales în zona Carpaţilor Meridionali, unde mai sunt posibile fulguieli trecătoare. În rest cerul va fi 

mai mult senin. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7 şi 15 

grade, iar cele minime se vor situa între -4 şi 4 grade, mai scăzute în depresiuni spre -8 grade. Spre 

sfârşitul intervalului se va produce brumă în nordul şi centrul ţării şi pe arii restrânse, mai 

ales în zonele deluroase, în celelalte regiuni. 

La Bucureşti, deşi temperatura aerului va creşte uşor, vremea va fi rece mai ales dimineaţa şi 

noaptea. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă va fi de 

13...14 grade, iar cea minimă de 1...2 grade, uşor mai coborâtă în zona preorăşenească unde vor fi 

condiţii de brumă. 

 

 

4. Evoluţia stratului de zapada. 

Estimarea riscului de avalansă valabil pentru zonele neamenajate din masivele Bucegi si 

Fagaras (versantul nordic), pentru intervalul 09.04.2012 ora 20 - 10.04.2012 ora 20: 
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STAREA STRATULUI DE ZAPADA in data de 09.04.2012 ora 14: Vremea s-a racit accentuat 

mai ales din cursul noptii si s-au semnalat precipitatii mixte, predominant sub forma de ninsoare în 

zona înalta. Cantitatiile de precipitatii din ultimele 24 ore au fost însemnate, depasind local 20 l/mp 

si izolat 35 l/mp în zona înalta din Fagaras. În toate zonele monitorizate stratul de zapada a crescut, 

cu pâna la 10 cm în Bucegi si 16 cm în Fagaras, la Bâlea Lac.La ora 15 stratul de zapada masura: 

230 cm la Bâlea-Lac, 84 cm la Vf. Omu, 4 cm la Fundata, 9 cm la Predeal si 8 cm la Sinaia. 

 

STABILITATEA si EVOLUŢIA STRATULUI DE ZAPADA: 09.04.2012 ora 20 – 10.04.2012 

ora 20: 

În FAGARAS RISC ÎNSEMNAT (3) 

Stratul de zapada proaspata, cumulata în ultimele 2 zile, având 30-40 cm, este instabil. Acesta e 

format din zapada umeda, care datorita variatiilor de temperatura la suprafata va forma cruste de 

înghet-dezghet. Spre baza zapada este relativ compacta, iar în apropierea solului se mentine stratul 

de circa 10 cm format din cristale tip cupa, cu rezistenta redusa. Stratul însemnat de zapada 

proaspata de la suprafata poate aluneca cu usurinta peste stratul compact aflat dedesubt, ducand la 

declansarea de avalanse de dimensiuni medi si izolat chiar mari. 

În BUCEGI 
 

La altitudini mai mari de 1600 m RISC ÎNSEMNAT (3) 

La suprafata exista un strat de pâna la 15 cm de zapada proaspata, umeda si cu rezistenta scazuta, 

depus peste stratul mai vechi ce prezinta o portiune înghetata în partea superioara. Pe pantele 

suficient de înclinate ultimul strat de la suprafata poate aluneca ducând la declansarea de avalanse 

mici si medii. Riscul declansari avalanselor va fi amplificat la supraâncarcari, când, în cazuri 

izolate, avalansele pot fi si de dimensiuni mai mari. 

La altitudini mai mici de 1600 m datorita precipitatiilor mixte înregistrate în intervalul precedent, 

zapada depusa recent într-un strat de pâna la 10 cm este puternic umezita. Riscul declansarii de 

avalanse este RISC MODERAT(2). 

 

 

I. CALITATEA APELOR 

1.1. Pe fluviul Dunarea 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

1.2. Pe râurile interioare 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

1.3. Pe Marea Neagra 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

II.  CALITATEA MEDIULUI 

1.  În domeniul aerului 

ANPM informează că nu au fost înregistrate depăşiri ale pragului de alertă pentru NO2, 

SO2, PM10 şi ale pragurilor de alertă şi informare pentru ozon.  
 

2.  În domeniul solului şi vegetaţiei 

ITRSV Suceava informeaza despre producerea unor incendii de litiera, in intervalul 06-

07.04.2012: 

-in data de ora 06.04.2012, ora 16:00-16:30, OS Iasi, zona comunei Popricani, jud. Iasi, care 

a afectat o suprafata de 0,2 ha de litiera cu varsta arboretului de 33 ani. Cauzele izbucnirii 

incendiului:foc deschis nesupravegheat, cu autori necunoscuti. 
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-in data de ora 07.04.2012, ora 18:30-19:30, OS Dorohoi, zona comunei Candesti, jud. 

Botosani, care a afectat o suprafata de 1,5 ha de litiera cu varsta arboretului de 10 ani. Cauzele 

izbucnirii incendiului:foc deschis nesupravegheat, cu autori necunoscuti. 

 

3.  În domeniul supravegherii radioactivităţii mediului 

Menţionăm că, pentru factorii de mediu urmăriţi nu s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de 

avertizare/alarmare în intervalul de timp menţionat 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 

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

a semnalat depăşiri ale pragurilor de informare şi alertă. 

 

 

 
 

DIRECŢIA DE COMUNICARE 


