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03 mai 2012 

 

 

RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 02.05.2012, ora 07:00 – 03.05.2012, ora 07:00 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia şi prognoza hidrologică pe râurile interioare şi Dunăre din 03.05.2012, ora 06 

RÂURI: Debitele au fost in scadere, exceptand cursul inferior al Prutului (sector Prisacani-

Oancea), unde au fost in crestere datorita propagarii si raurile din bazinul hidrografic Barlad, cele 

din zona de campie din sudul tarii 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 Crasna, Rm. Sarat si Barlad si mai mari (peste 1.00) pe raurile 

din bazinele hidrografice: Viseu, Crisul Repede, Barzava si Bistrita. 

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

 

 Debitele vor fi in general in scadere, exceptand raurile din bazinele hidrografice: Vedea, 

Arges, Ialomita, Barlad, bazinele inferioare ale Jiului si Oltului, afluentii Prutului si cele din 

Dobrogea, unde vor fi stationare. 

 Sunt posibile usoare cresteri de debite pe unele rauri mici din zona de deal si munte din 

vestul, centrul si nordul tarii datorita precipitatiilor sub forma de aversa prognozate. 

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

DUNĂRE: Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 02.05-03.05.2012 a fost de 

6300 mc/s, sub media multianuala a lunii mai (7250 mc/s). 

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

si in crestere la Gruia. 

 

 Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi in scadere (6200 mc/s). 

 Aval Portile de Fier debitele vor fi stationare la Gruia si in scadere pe sectorul Calafat-

Tulcea. 

 

2. Situaţia meteorologică în intervalul 02.05.2012, ora 09 –03.05.2012, ora 06 

În ţară, vremea s-a menţinut deosebit de caldă, valorile termice fiind cu 8 până la 14 grade mai 

ridicate decât mediile climatologice ale începutului de mai. Cerul a fost de la variabil la senin, 

exceptând în orele după-amiezei zone din nordul şi din centrul ţării, unde cu precădere la munte au 

fost dezvoltări noroase convective şi pe spaţii restrânse averse, descărcări electrice şi rafale ale 

vântului. Temperaturile maxime s-au încadrat între 26 de grade la Mangalia şi 33 de grade la Satu 

Mare, Giurgiu, Tulcea, Focşani, Adjud, Bacău şi Iaşi. La ora 06 se înregistrau valori termice 

cuprinse între 5 grade la Întorsura Buzăului şi 20 de grade la Mahmudia şi Sulina.  
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Observaţii: în intervalul de diagnoză au fost emise 5 avertizări de fenomene meteorologice 

periculoase imediate, 3 de către SRPV Bacău şi câte una de către SRPV Timişoara şi SRPV Sibiu. 

La Bucureşti, vremea s-a menţinut mult mai caldă decât în mod obişnuit pentru începutul lunii mai. 

Cerul a fost senin, iar vântul a suflat în general slab. Temperatura maximă a fost de 31 de grade la 

Afumaţi şi Băneasa şi 32 de grade la Filaret, valori cu 10 grade mai mari decât cele normale la 

această dată. La ora 06 se înregistrau 10 grade la staţia meteo Băneasa, 14 grade la Afumaţi şi 16 

grade la Filaret. 

3. Prognoza meteorologică în intervalul 03.05.2012, ora 09 –04.05.2012, ora 09 

În ţară, vremea se va menţine deosebit de caldă, cu temperaturi maxime cuprinse între 23 şi 33 de 

grade şi minime între 10 şi 18 grade, mai scăzute doar în depresiuni, spre 6...7 grade. Cerul va fi 

variabil, mai mult senin dimineaţa, dar cu unele înnorări după orele amiezei în vestul, centrul şi 

nordul ţării, unde pe arii restrânse, în zonele montane, vor fi averse slabe şi descărcări electrice. În 

partea a doua a nopţii, gradul de instabilitate atmosferică se va accentua în regiunile vestice, unde 

aversele şi descarcarile electrice se vor semnala local, vor fi intensificări de scurtă durată ale 

vântului şi condiţii de grindină, iar cantităţile de apă pot fi izolat mai însemnate. 

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

lunii mai. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă 

va fi de 31...32 de grade, iar cea minimă de 13...15 grade. 

II. CALITATEA APELOR 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

III.  CALITATEA MEDIULUI 

1. În domeniul aerului 

 A.N.P.M. informează că nu au fost înregistrate depăşiri ale pragului de alertă pentru NO2, 

SO2 şi ale valorii limită zilnice pentru PM10. Pragul de informare pentru ozon (180µg/mc) a 

fost depăşit in datele de 27, 28 si 29.04.2012 la staţia BR4-Brăila (industrial). 
 

2. În domeniul solului, apelor subterane şi vegetaţiei   

 R.N.P. – D.S. Suceava informeaza despre producerea in data de 30.04.2012 a unui incendiu 

de litiera in zona localitatii Breaza, Ocol Silvic Breaza. Incendiul, izbucnit la ora 13:00, a afectat o 

suprafata de 0,6 ha si a fost stins la ora 18:00 de catre o echipa formata din personal silvic, pompieri 

militari, pompieri civili, politisti si cetateni.  
 

 G.N.M. – C.J. Prahova informeaza despre producerea in data de 28.04.2012, ora 13:00, a 

unui incendiu de vegetatie uscata (0,4 ha litiera si 0,7 ha pajiste alpina) in zona stanei Tarle, cota 

1600-Sinaia. Incendiul s-a stins de la sine la ora 13:30, reprezentantii G.N.M. – C.J. Prahova, ai 

Parcului Natural Bucegi si ai politiei locale au monitorizat zona in vederea prevenirii reizbucnirii 

acestuia. 
 

 I.T.R.S.V. Oradea informeaza despre producerea in data de 29.04.2012 a unui incendiu de 

litiera in zona localitatii Negresti-Oas, Ocol Silvic Negresti-Oas, jud. Satu Mare. Incendiul, izbucnit 

la ora 15:10, a afectat o suprafata de 3,5 ha si a fost stins la ora 18:15 de catre o echipa formata din 

personal silvic, pompieri militari si cetateni.  

 

 R.N.P. – D.S. Hunedoara informeaza despre producerea in data de 29.04.2012 a unui 

incendiu de litiera in zona localitatii Petrila, Ocol Silvic Petrosani. Incendiul, izbucnit la ora 20:00, 
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a afectat o suprafata de 13,35 ha plantatie si a fost stins de catre o echipa formata din personal 

silvic, pompieri militari, pompieri civili, politisti si cetateni. 
 

 I.T.R.S.V. Cluj-Napoca informeaza in data de 02.05.2012 despre producerea a doua 

incendii de litiera, dupa cum urmeaza: 

 -in zona municipiului Baia Mare, Ocol Silvic Baia Mare, jud. Maramures, incendiul a 

izbucnit in data de 27.04.2012, ora 16:00, a afectat o suprafata de 0,2 ha si a fost stins la ora 16:30 

de catre o echipa formata din personal silvic, pompieri militari si cetateni; 

 -in zona com. Vidra, Ocol Silvic Valea Ariesului, jud. Alba, incendiul a izbucnit in data de 

01.05.2012, ora 19:30, a afectat o suprafata de 1 ha si a fost stins in data de 02.05.2012, ora 02:00 

de catre o echipa formata din personal silvic si cetateni. 
 

 G.N.M. – C.J. Brasov informeaza telefonic despre producerea in data de 02.05.2012 a unui 

incendiu de padure in Muntii Ciucas, zona Babarunca. Un echipaj I.S.U. Brasov intervine pentru 

stingere. Se va reveni cu informatii. 
 

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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