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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 30.04.2012, ora 07 – 01.05.2012, ora 07 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia şi prognoza hidrologică pe râurile interioare şi Dunăre din 01.05.2012, ora 07 

RÂURI: Debitele au fost in scadere, exceptand raurile din bazinul hidrografic Vedea  si cele din 

Dobrogea unde au fost stationare. 

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

0.40-0.90, mai mici (0.10-0.40) pe Somesul Mic, Crasna, Motru si Barlad si mai mari (peste 1.00) 

pe raurile din bazinele hidrografice: Viseu, Barzava,  Bistrita  cursul superior al Oltului si afluentii 

sai din bazinul superior si mijlociu si afluentii Argesului superior. 

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

 Debitele vor fi in general in scadere, exceptand raurile din Dobrogea unde vor fi stationare.   

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

DUNĂRE: Debitul   la intrarea in tara (sectiunea Bazias)  in  intervalul  30.04 – 01.05.2012  a  fost  

de  6500 mc/s, sub media multianuala a lunilor aprilie (7900 mc/s) si mai (7250 mc/s). 

 Debitele  au fost  stationare la intrarea in tara (sectiunea  Bazias) si pe sectorul Calarasi-

Harsova, in crestere la Gruia si in scadere pe sectoarele Calafat-Oltenita si Braila-Tulcea. 

 Debitul la intrarea in tara (sectiunea Bazias) va fi in scadere (6400 mc/s). 

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

sectorul Bechet-Galati si stationare pe sectorul  Isaccea-Tulcea. 

 

2. Situaţia meteorologică în intervalul  30.04.2012, ora 08 –01.05.2012, ora 08 

 În ţară, vremea a fost în continuare frumoasă şi deosebit de caldă, cu cerul mai mult senin. 

Vântul a prezentat unele intensificări în sudul Banatului şi zona montană înaltă, iar în restul 

teritoriului a suflat slab până la moderat. Temperaturile maxime s-au încadrat între 22 de grade la 

Mangalia şi 32 de grade la Adjud, Bacău, Brăila, Iaşi, Focşani, Gurahonţ şi Olteniţa, iar la ora 06 se 

înregistrau valori cuprinse între 5 grade la Întorsura Buzăului şi 21 de grade la Şiria şi Dumbrăviţa 

de Codru. 

 La Bucureşti, vremea a fost în continuare frumoasă şi deosebit de caldă. Cerul a fost senin, 

iar vântul a suflat în general slab. Temperatura maximă a fost de 29 de grade la Băneasa, 30 de 

grade la Afumaţi şi 31 de grade la Filaret, iar la ora 06 se înregistrau 9 grade la Băneasa, 12 grade la 

Afumaţi şi 14 grade la Filaret. 

3. Prognoza meteorologică în intervalul 01.05.2012, ora 08 –02.05.2012, ora 08 

 În ţară, vremea se va menţine frumoasă şi deosebit de caldă pentru această dată. Cerul va fi 

mai mult senin, cu unele înnorări după-amiaza şi seara la munte, unde izolat vor fi condiţii de 
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averse slabe şi descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, exceptând sudul Banatului 

şi zona montană înaltă, unde vor fi unele intensificări. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 

24 şi 32 de grade, iar cele minime între 9 şi 19 grade, mai scăzute în estul Transilvaniei, până spre 6 

grade. 

 La Bucureşti, vremea se va menţine frumoasă şi cu mult mai caldă decât în mod obişnuit la 

această dată. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă va fi de 

31...32 de grade, iar cea minimă de 12...14 grade. 

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. 

 

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 data de 26.04.2012, 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   

 

  Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

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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