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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 01.05.2012 ora 07 – 02.05.2012, ora 07 

 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

 

1. Situaţia şi prognoza hidrologică pe râurile interioare şi Dunăre din 02.05.2012, ora 06 
 

RÂURI:  

 Debitele au fost in scadere, exceptand cursul mijlociu si inferior al Prutului (sector 

Prisacani-Falciu), unde au fost in crestere, datorita propagarii si raurile din bazinele hidrografice: 

Vedea, Ialomita, Barlad si cele din Dobrogea, unde au fost stationare. 

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

0.30-0.90, mai mici (0.10-0.30) pe Somesul Mic, Crasna, Rm. Sarat si Barlad si mai mari (peste 

1.00), pe raurile din bazinele hidrografice: Viseu, Crisul Repede, Barzava, Bistrita si cursurile 

superioare ale raurilor: Iza, Tur, Somes si Aries. 

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

 Debitele vor fi in general in scadere, exceptand cursul inferior al Prutului, unde vor fi in 

crestere datorita propagarii si raurile din bazinele hidrografice: Viseu, Iza, Tur, Vedea, Arges, 

Ialomita, Barlad si cele 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 01.05 – 02.05.2012, a fost de 

6.400 mc/s, sub media multianuala a lunii mai (7.250 mc/s). 

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

Oii, in crestere pe sectorul Gruia-Bechet si stationare pe sectorul Braila-Tulcea. 

 Debitul la intrarea in tara (sectiunea Bazias) va fi in scadere (6.300 mc/s). 

 Aval Portile de Fier debitele vor fi in scadere, la Gruia si pe sectorul Zimnicea-Galati, in 

crestere, pe sectorul Calafat-Tr. Magurele si stationare, pe sectorul Isaccea-Tulcea. 

 

 

2. Situaţia meteorologică în intervalul 01.05.2012, ora 09 – 02.05.2012, ora 06 

 

ÎN ŢARĂ: 

 Vremea a fost frumoasă şi deosebit de caldă pentru începutul lunii mai. Cerul a fost senin, 

exceptând zonele de munte, unde în orele după-amiezii au fost dezvoltări noroase convective şi cu 

totul izolat în Munţii Apuseni a plouat slab, iar în jumătatea nordică a Carpaţilor Orientali s-au 

semnalat descărcări electrice (Joseni, jud. Harghita). Vântul a suflat slab şi moderat. Temperaturile 

maxime s-au încadrat între 27 de grade la Câmpulung Muscel, Morăreşti, Sulina, Mangalia, Şiria 
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(jud Arad) şi Petroşani şi  33 de grade la Focşani şi la Bacău. La ora 06 se înregistrau valori termice 

cuprinse între 6 grade la Întorsura Buzăului şi 21 de grade la Sulina, Cotnari şi Dumbrăviţa de 

Codru.  

 

LA BUCUREŞTI: 

 Vremea a fost frumoasă şi deosebit de caldă pentru începutul lunii mai. Cerul a fost senin, 

iar vântul a suflat în general slab. Temperatura maximă a fost de 31 de grade la Băneasa şi la 

Afumaţi şi de 32 de grade la Filaret. La ora 06 se înregistrau 9 grade la Băneasa, 12 grade la 

Afumaţi şi 14 grade la Filaret. 

 

 

3. Prognoza meteorologică în intervalul 02.05.2012, ora 09 – 03.05.2012, ora 09 

 

ÎN ŢARĂ: 

 Vremea va fi deosebit de caldă. Cerul va avea unele înnorări după-amiaza şi seara în vestul 

şi nord-vestul ţării unde pe arii restrânse, cu precădere în zona montană, se vor semnala averse şi 

descărcări electrice. În restul teritoriului cerul va fi variabil spre mai mult senin. Vântul va sufla 

slab până la moderat, cu unele intensificări în timpul ploilor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse 

între 25 şi 33 de grade, iar cele minime între 10 şi 20 de grade, uşor mai scăzute în depresiuni, 

spre 6 grade. 

 

LA BUCUREŞTI: 

 Vremea va fi frumoasă şi deosebit de caldă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla în 

general slab. Temperatura maximă va fi de 31...32 de grade, iar cea minimă de 14...15 grade, uşor 

mai scăzută în zona preorăşenească. 

 

 

II. CALITATEA APELOR 

Nu s-au înregistrat evenimente deosebite. 

 

 

III.  CALITATEA MEDIULUI 

1. În domeniul aerului 

Nu s-au înregistrat evenimente deosebite. 
 

 

2. În domeniul solului, apelor subterane şi vegetaţiei 

Nu s-au înregistrat 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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