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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 23.04.2012, ora 07 – 24.04.2012, ora 07 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia şi prognoza hidrologică pe râurile interioare şi Dunăre din 24.04.2012, ora 06 

RÂURI: Debitele au fost in general in scadere, exceptand cursul inferior al Somesului, unde au 

fost in crestere datorita  propagarii si raurile din bazinele superioare Viseu, Iza, Tur, Somes, 

Crasna, Barcau, Crisuri, unde au fost in crestere datorita precipitatiilor cazute in interval. 

 Pe raurile din Dobrogea debitele au fost in general stationare. 

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

0.30-0.90, mai mici (0.10-0.30) pe raurile: Somesul Mic si Crasna si mai mari (peste 1.00) pe 

raurile din bazinele hidrografice: Viseu, Iza, Tur, Crisuri, Mures, Aries, Bega, Timis, Barzava, 

Caras, Nera, Buzau, Putna, Trotus, Rm. Sarat, Bistrita, Suceava si Moldova, bazinul superior al 

Somesului si bazinul superior si mijlociu al Oltului. 

 Nivelurile pe rauri la statiile hidrometrice se situeaza sub COTELE DE ATENTIE.  

 Debitele vor fi in general in scadere, exceptand cursurile mijlocii ale raurilor Somes si 

Crisuri si cursurile inferioare ale raurilor Viseu, Iza, Tur, Crasna, Barcau, unde vor fi in crestere 

datorita propagarii. 

 Pe raurile din Dobrogea debitele vor stationare. 

 Nivelurile pe rauri la statiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENTIE.  

 

DUNĂRE: Debitul  la intrarea in tara (sectiunea Bazias)  in  intervalul  23.04 – 24.04.2012  a  fost  

de  6600 mc/s, sub media multianuala a lunii aprilie (7900 mc/s). 

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

Zimnicea si in crestere la Gruia si pe sectorul Giurgiu-Tulcea. 

  

Debitul la intrarea in tara (sectiunea Bazias) va fi in scadere (6500 mc/s). 

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

Tulcea si in scadere pe sectorul Bechet-Giurgiu. 

 

2. Situaţia meteorologică în intervalul 23.04.2012, ora 09 –24.04.2012, ora 06 

 

În ţară, vremea a fost caldă în cea mai mare parte a ţării, cu deosebire în sud şi sud-est. Pe 

parcursul zilei cerul a fost variabil la senin, cu înnorări temporare, dar numai izolat ploi slabe în 

vest, centru şi nord. Începând din orele serii instabilitatea atmosferică s-a accentuat în jumătatea de 

vest a teritoriului şi s-a manifestat prin înnorări, averse, local descărcări electrice şi rafale ale 

vântului. Izolat cantităţile  

 

de apă au atins 15 l/mp. Pe crestele montane, la peste 1800 m altitudine, au fost precipitaţii şi sub 

formă de lapoviţă şi trecător ninsoare. Vântul a suflat slab şi moderat, cu unele intensificări la 
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munte şi pe arii restrânse în est şi sud-est. Mai era strat de zăpadă pe suprafeţe mici în zona înaltă 

de munte şi măsura până la 218 cm în Masivul Făgăraş (staţia meteo Bâlea-Lac). 

Temperaturile maxime au fost cuprinse între 16 grade la Huedin şi 26 de grade la Olteniţa, Giurgiu, 

Râmnicu Sărat, Galaţi şi Tulcea. La ora 06 se înregistrau valori termice între 4 grade la Topliţa şi 

Miercurea Ciuc şi 16 grade la Calafat, Bechet şi Zimnicea. 

La Bucureşti, vremea a fost frumoasă şi caldă. Cerul a fost variabil, mai mult senin ziua, iar vântul 

a suflat slab şi moderat. Temperatura maximă a fost de 24 de grade la Afumaţi şi Băneasa şi 25 de 

grade la Filaret, iar la ora 06 se înregistrau 11  grade la Afumaţi şi 12 grade la Filaret şi Băneasa 

3. Prognoza meteorologică în intervalul 24.04.2012, ora 09 –25.04.2012, ora 09 

 

În ţară, vremea va fi caldă, iar cerul variabil, cu înnorări temporare. Vor fi averse, descărcări 

electrice şi intensificări de scurtă durată ale vântului, local în nordul şi în centrul ţării şi în zonele 

montane şi pe arii restrânse în rest. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 şi 25 de grade, 

iar cele minime între 5 şi 13 grade, mai scăzute în depresiuni. 

La Bucureşti, vremea va fi caldă. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări şi condiţii de ploaie slabă, 

de scurtă durată. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii 

de 24 de grade, iar cea minimă va fi de 9...11 grade. 

II. CALITATEA APELOR 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

III.  CALITATEA MEDIULUI 

1. În domeniul aerului 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 
 

2. În domeniul solului, apelor subterane şi vegetaţiei   

 Nu au fost semnalate evenimente deosebite, iar la nivelul fondului forestier nu s-au 

inregistrat incendii sau doboraturi de vant. 
 

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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