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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 18.04.2012, ora 07 – 19.04.2012, ora 07 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia şi prognoza hidrologică pe râurile interioare şi Dunăre din 19.04.2012, ora 07 

RÂURI: 

 Debitele au fost in crestere datorita efectului combinat al precipitatiilor cazute in interval, 

propagarii si cedarii apei din stratul de zapada din zona montana, pe raurile din bazinele hidrografice: 

Somes, Crasna, Barcau, Crisuri, Mures, Bega, Timis, Barzava, Moravita, Caras, Nera, Cerna, Jiu, Olt, 

Vedea,  Arges, Ialomita, Trotus, cursurile inferioare ale Bistritei, Buzaului si cursul superior al 

Prutului. 

 Pe raurile din bazinele hidrografice: Viseu, Iza, Tur si pe cursul inferior al Ialomitei debitele au 

fost in scadere, iar pe celelalte rauri in general stationare. 

 Debitele se situeaza sub mediile multianuale lunare, cu coeficienti moduli cuprinsi intre 0,40-

0,90, mai mici (0,10-0,30) pe raurile: Somesul Mic, Barlad, Jijia si mai mari (peste 1,00) pe raurile din 

bazinele hidrografice: Viseu, Iza, Tur, Somes, Crisuri, Aries, Tarnava Mica, Bega, Timis, Barzava, 

Caras, Nera, cursul mijlociu al Muresului, cursurile superioare ale raurilor: Jiu, Olt, Arges, Ialomita, pe 

afluentii din bazinele superioare ale Oltului si Argesului si pe afluentii de dreapta ai Siretului (Buzau, 

Putna, Trotus, Bistrita, Moldova si Suceava).     

 Se  situeaza  peste  COTA DE ATENTIE   raul   Olt  la  statia hidrometrica  Hoghiz  (300+46-

jud.BV.  

 Debitele vor fi in crestere datorita precipitatiilor prognozate si propagarii, exceptand raurile: 

Viseu, Iza, Tur, Caras, Nera, Cerna, Vedea, bazinele superioare ale raurilor: Somes, Jiu, Arges, 

Ialomita, afluentii Oltului inferior si bazinele superioare si mijlocii ale raurilor: Crasna, Barcau, 

Crisuri, Bega, Timis, Barzava unde vor fi in scadere.  

 Pe raurile din Dobrogea debitele vor fi stationare. 

  Se  va situa  peste  COTA DE ATENTIE   raul  Olt  la statia hidrometrica Hoghiz (300+20)-jud.BV.  
            
DUNĂRE:  

Debitul la intrarea in tara (sectiunea Bazias) in intervalul 18.04-19.04.2012 a fost de 5900 mc/s, sub 

media multianuala a lunii  aprilie (7900 mc/s).  

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

Braila si in crestere pe sectoarele Calafat-Zimnicea si Galati-Tulcea. 

  

Debitul la intrarea in tara (sectiunea Bazias) va fi stationar (5900 mc/s). 

 Aval Portile de Fier, debitele vor fi in scadere pe sectoarele Gruia-Calafat si Oltenita-Galati si 

in crestere Bechet-Giurgiu si Isaccea-Tulcea. 
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2. Situaţia meteorologică în intervalul 18.04.2012, ora 08 –19.04.2012, ora 06 

 În ţară, vremea a fost în general instabilă şi s-a răcit în cea mai mare parte a ţării, mai 

accentuat în regiunile sudice. Cerul a fost mai mult noros şi pe arii relativ extinse au căzut ploi ce au 

avut mai ales caracter de aversă. Excepţie a făcut sud-estul şi nord-vestul, unde ploile s-au semnalat cu 

totul izolat ziua, dar în extindere noaptea în Dobrogea. Cantităţile de apă au depăşit izolat 15 l/mp în 

sudul Banatului, Oltenia, sud-estul Transilvaniei, Moldova şi la munte. Pe crestele montane 

precipitaţiile au fost şi sub formă de lapoviţă şi ninsoare. Vântul a suflat slab şi moderat, cu 

intensificări susţinute în sud-estul ţării, unde au depăşit la rafală local 65 km/h. Mai este strat de 

zăpadă pe arii restrânse doar la munte şi la ora 21 măsura până la 214 cm în Masivul Făgăraş (staţia 

meteo Bâlea-Lac). Temperaturile maxime s-au încadrat între 7 grade la Suceava, Rădăuţi, Târgu 

Neamţ şi Târgu Secuiesc şi 17 grade la Hârşova, iar la ora 06 se înregistrau valori termice cuprinse 

între 5 grade la Curtea de Argeş şi Topliţa şi 12 grade la Buzău şi Slobozia. Trecător în Crişana a fost 

ceaţă. 

 La Bucureşti, vremea s-a răcit accentuat. Cerul a fost mai mult noros şi temporar a plouat slab 

în prima jumătate a zilei. Vântul a avut intensificări susţinute, depăşind trecător 50 km/h la rafală. 

Temperatura maximă a fost de 14 de grade la toate staţiile meteo, iar la ora 06 se înregistrau 10 grade 

la Băneasa şi 11 grade la Afumaţi şi Filaret. 

Observaţii: În intervalul de diagnoză au fost emise 6 avertizări cod galben de fenomene meteo 

periculoase imediate privind intensificările de vânt: 4 avertizări CNPM pentru Muntenia şi 2 

avertizări SRPV Constanţa. 

3. Prognoza meteorologică în intervalul 19.04.2012, ora 08 –20.04.2012, ora 08 

 În ţară, vremea se va menţine instabilă în nordul, centrul şi estul ţării, precum şi în zona 

montană unde, îndeosebi ziua, vor fi înnorări temporar accentuate şi averse. Izolat, în special la munte, 

cantităţile de apă vor depăşi 15 l/mp. În restul teritoriului cerul va fi variabil, cu înnorări trecătoare şi 

pe arii restrânse, mai ales seara şi noaptea vor fi ploi de scurtă durată şi descărcări electrice. Vântul va 

sufla slab şi moderat, cu intensificări în regiunile sudice, centrale şi în zona montană. Temperaturile 

maxime vor fi cuprinse între 10 şi 20 de grade, uşor mai ridicate în Lunca Dunării, spre 22 de grade. 

Temperaturile minime se vor situa între 1 şi 10 grade.  

 La Bucureşti, cerul va fi variabil, cu unele înnorări în prima jumătate a zilei, când vor fi 

condiţii de ploaie, dar şi spre sfârşitul nopţii, când probabilitatea de ploaie va fi redusă. Vântul va sufla 

în general moderat. Temperatura maximă va fi 18...19 grade, iar cea minimă va fi de 7...9 grade. 

4. Evolutia stratului de zăpadă 

Informare nivologică valabilă pentru zonele aflate la altitudini mai mari de 1.600m din masivele 

Bucegi şi Făgăraş, emisă pentru perioada 17 aprilie 2012, ora 21.00 – 19 aprilie 2012, ora 21.00:a. 

Starea stratului de zăpadă: 

 La altitudini sub 1.700 metri stratul de zapada este discontinuu. La suprafata pe primii 15-20 

cm zapada cu rezistenta si stabilitate scazuta este puternic umezita, iar în zona de creasta din Bucegi pe 
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primii 10-15 cm se întâlneste un strat de zapada proaspata cumulata pe parcursul ultimelor zile. Riscul 

de declansare al avalanselor, de topire, la altitudini de peste 1.600 m este RISC ÎNSEMNAT (3) în 

Fagaras si RISC MODERAT-(2) în Bucegi. La altitudini sub 1.600 metri stratul de zapada este 

discontinuu. La ora 15 stratul de zapada masura în platforma statiilor meteorologice: 208 cm la 

Balea-Lac si 91 cm la Vf. Omu. La altitudini sub 1.600 m stratul de zapada este discontinuu si 

prezent doar pe firul vailor. 

b. Stabilitatea şi evoluţia stratului de zăpadă: 

 Sub influenta vremii instabile si a precipitatiilor moderate cantitativ predominant sub forma 

lichida stratul de zapada va continua sa se topeasca la altitudini sub 1.900 m. La altitudini de peste 

2.000 m, vor predomina precipitatiile sub forma de lapovita si ninsoare, astfel stratul de zapada va 

creste usor. Pe versantii înclinati mai ales de la altitudini mai mari de 1.800 metri, unde stratul este mai 

însemnat, se pot declansa avalanse de topire de suprafata mai ales în caz de supraîncarcari, iar în 

anumite cazuri chiar si spontane, de dimensiuni mici si medii. 

 

c. Tendinţa pentru intervalul 18.04.2012, ora 21.00 - 19.04.2012, ora 21.00: 

 Vremea se mentine în general instabila. Cerul va fi mai mult noros si pe arii extinse se vor 

semnala precipitatii predominant sub forma de ploaie, însotite izolat de descarcari electrice. La peste 

1800 metri precipitatiile vor fi mixte. Cantitatile de apa vor depasi izolat 15 l/mp. Vântul va sufla slab 

si moderat cu intesificari locale în zona de creasta. Local se va semnala ceata. 

 La peste 1.800 m: temperaturi minime: -4 la -1 gr.C; temperaturi maxime: -2 la 4 gr.C; 

 Sub 1.800 m: temperaturi minime: -1 la 4 gr.C; temperaturi maxime: 4 la 10 gr.C. 

 

Riscul declanşării avalanşelor se va menţine în Munţii Făgăraş la altitudini mai mari de 1600 m 

ÎNSEMNAT (3) iar in Bucegi la altitudini mai mari de 1600 m RISC MODERAT-(2): 

Notă:  

3 – RISC INSEMNAT  - pe numeroase pante suficient de inclinate, stratul de zapada este mediu sau 

putin stabilizat; declansarile sunt posibile chiar in conditiile unei slabe supraincarcari si pe numeroase 

pante, mai ales pe cele descrise in buletin; in anumite situatii sunt posibile unele declansari spontane 

de avalanse medii si cateodata chiar avalanse mari. 

 

2 - RISC MODERAT - cod galben - pe anumite pante suficient de inclinate, stratul de zapada este 

mediu stabilizat; in rest este stabil. Declansarile de avalanse sunt posibile mai ales din cauza 

supraincarcarii (cu schiori sau turisti) si pe unele pante ce sunt descrise in buletin. Nu sunt asteptate 

declansarile spontane de avalanse de mare amploare. 

 

II. CALITATEA APELOR 

 

2.1. Pe fluviul Dunarea 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

2.2. Pe râurile interioare 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

2.3. Pe Marea Neagra 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 
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III.  CALITATEA MEDIULUI 

1.  În domeniul aerului 

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează că, din rezultatele analizelor 

efectuate în cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare, in intervalul 15-17.04.2012, nu s-au constatat 

depăşiri ale pragurilor de alertă pentru NO2 (dioxid de azot), SO2 (dioxid de sulf) şi ale pragurilor de 

alertă şi informare pentru ozon. Nu s-au constatat depăşiri ale valorilor limită pentru indicatorul PM10 

(pulberi în suspensie cu un diametru mai mic de 10 microni). 
 

2.  În domeniul solului, apelor subterane şi vegetaţiei   

GNM CJ Prahova informeaza despre producerea unei poluari accidentale a 80 mp de sol cu 100 

de litri titei, in data de 17.04.2012 ora 16:45, ca urmare a coroziunii unei conducte transport a SC 

CONPET SA, in com. Berceni, Sat. Moara Noua, langa SC Matizol SA, jud. Prahova. S-a 

deplasat echipa de interventie a sectorului Ploiesti, pentru remedierea avariei. Se recupereaza titeiul 

scurs. S-a intervenit pentru remediere: s-a oprit pomparea, s-au inchis ventilele de sectionare pentru 

izolarea zonei, s-a remediat spartura, s-a imprastiat material absorbant. 

 

APM Dambovita revine cu informatii referitoare la poluarea produsa in data de 16.03.2012,  a 

circa 100 mp de sol aflat pe teren silvic (in proprietatea Romsilva – zona loc. Manesti, jud. 

Dambovita, la circa 5m de DJ 702A), cu 180 l titei si 300 l apa de zacamant datorita furtului unui 

ventil de catre persoane necunoscute in scop infractional. OMV Petrom SA-zona de productie 

Muntenia Central a incheiat lucrarile de ecologizare a suprafetei poluate si au fost prelevate 2 probe 

de sol pe 2 adancimi pentru verificarea eficientei lucrarilor efectuate. Conform Raportului de incercare 

emis de APM Dambovita, rezultatele obtinute la indicatorul hidrocarburi petroliere  pentru probele 

prelevate la adancimea de 0-20cm, respectiv 20-40cm, au fost de mai putin de 20 mg/kg substanta 

uscata - s.u. (conform Ord. nr. 756/97  valorile normale fiind < 100mg/kg s.u.) iar la  indicatorul 

cloruri rezultatele au fost de 51,76 mg/kg si 72,46 mg/kg, respectiv 103,52 mg/kg si 139,75 mg/kg 

(conform normelor agrochimice-sol nesalinizat). S-a sapat o groapa de pozitie si sudat un petec la 

conducta de pompare a sondei 353MP a SC OMV PETROM SA, care se afla in conservare. S-au sapat 

gropi pentru colectarea produsului deversat, s-au vidanjat produsele recuperate, s-a curatat zona 

afectata cu absorbant biodegradabil. Produsele petroliere vidanjate au fost transportate in Parc 2 

Manesti. S-a realizat decopertarea suprafetei afectate. Solul contaminat a fost transportat la Statia de 

bioremediere I.L.Caragiale. 

 

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 normale de variaţie 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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