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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 03.05.2012, ora 07 – 04.05.2012, ora 07 

 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia şi prognoza hidrologică pe râurile interioare şi Dunăre din 04.05.2012, ora 07 

RÂURI: 

  

 Debitele au fost in general in scadere usoara, exceptand raurile din zona de campie din 

sudul tarii si cele din Dobrogea unde au fost stationare. 

 Izolat s-au inregistrat usoare cresteri de debite pe unele rauri mici din zona de deal si munte 

din vestul, centrul si sud-vestul tarii datorita precipitatiilor sub forma de aversa cazute in interval. 

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

0,30-0,90, mai mici (0,10-0,30) pe afluentii Muresului inferior, Putna, Rm. Sarat si Barlad si mai 

mari (peste 1,00) pe cursul superior al Bistritei. 

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

  

 Debitele vor fi in general in scadere usoara, exceptand raurile din zona de campie din 

sudul tarii 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 si sud-vestul 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 in tara (sectiunea Bazias) in intervalul 03.05-04.05.2012 a fost de 6200 mc/s, 

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

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

Corabia-Tulcea si in crestere pe sectorul Calafat-Bechet. 

  

Debitul la intrarea in tara (sectiunea Bazias) va fi in scadere (6100 mc/s). 

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

crestere pe sectorul Calafat-Tr.Magurele. 

 
 
2. Situaţia meteorologică în intervalul  03.05.2012, ora 08 –04.05.2012, ora 08 

 În ţară, vremea s-a menţinut deosebit de caldă pentru această dată. Cerul a fost variabil la 

senin, exceptând după-amiaza şi noaptea, când au fost dezvoltări noroase convective şi local în 

Carpaţii Occidentali şi Orientali şi pe spaţii restrânse în regiunile vestice, nordice şi centrale s-au 
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semnalat descărcări electrice, rafale ale vântului şi averse. Izolat, cantităţile de apă au depăşit 15 

l/mp în zona Munţilor Apuseni şi în Banat şi s-au consemnat căderi de grindină în localităţi din 

judeţele Alba, Suceava şi Cluj. Temperaturile maxime au fost cuprinse între 24 de grade la Topliţa 

şi Huedin şi 33 de grade la Bacău, Iaşi, Focşani şi Medgidia, iar la ora 06 se înregistrau 4 grade la 

Întorsura Buzăului şi 20 de grade la Cornari.  

Observaţii: În intervalul de diagnoză au fost emise 14 avertizări, cod galben, privind fenomene 

meteorologice periculoase imediate: 5 de către SRPV Timişoara, 4 de către SRPV Sibiu şi 3 de 

către SRPV Cluj şi 2 de către SRPV Bacău. 

La Bucureşti, vremea s-a menţinut mult mai caldă decât în mod obişnuit. Cerul a fost variabil la 

senin, iar vântul a suflat în general slab. Temperatura maximă a fost de 30 de grade la Afumaţi şi 

Băneasa şi 32 de grade la Filaret, iar la ora 06 se înregistrau 12 grade la staţia meteo Băneasa, 14 

grade la Afumaţi şi 16 grade la Filaret. 

3. Prognoza meteorologică în intervalul 04.05.2012, ora 08 –05.05.2012, ora 08 

 În ţară, in vestul şi nord-vestul ţării vremea va fi în general instabilă, iar valorile 

termice vor marca o scădere faţă de intervalul anterior; temporar înnorările vor fi accentuate 

şi îndeosebi ziua se vor semnala averse, descărcări electrice şi intensificări de scurtă durată 

ale vântului. Cantităţile de apă vor depăşi, izolat, 20 l/mp şi vor fi condiţii de grindină. În 

restul teritoriului vremea se va menţine deosebit de caldă, cerul va fi variabil, iar astfel de 

fenomene vor apărea, după-amiaza şi noaptea, pe arii restrânse la munte, în Oltenia, Transilvania şi 

Moldova. Temperaturile maxime se vor situa de la 21...22 de grade în Dealurile de Vest până la 

31...32 de grade în Câmpia Română, iar cele minime se vor încadra între 8 şi 18 grade. 

 La Bucureşti, vremea se va menţine deosebit de caldă. Cerul va fi variabil, iar vântul va 

sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 31 de grade, iar cea 

minimă va fi de 13...15 grade. 

4. Informare nivometeorologica valabila pentru zonele aflate la altitudini mai mari de 1600 m din 

masivele Bucegi si Fagaras, pentru intervalul 03 mai 2012 ora 21 – 06 mai 2012 ora 21: 

 

Prognoza vremii pentru intervalul 03.05.2012 ora 21 – 04.05.2012 ora 21: 

Vremea va fi calda si în general instabila dupa-amiaza. Cerul va fi variabil în prima parte a 

intervalului, apoi va prezenta înnorari accentuate si mai ales dupa-amiaza si în cursul serii se vor 

semnala averse de ploaie însotite de descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vântului. 

Sunt conditii de grindina si izolat cantitatiile de apa vor depasi 15 l/mp. Vântul va sufla slab la 

moderat. 

La peste 1800 m: temperaturi minime:4 la 8 gr.C; temperaturi maxime: 10 la 14 gr.C 

Sub 1800 m: temperaturi minime: 8 la 13 gr.C; temperaturi maxime: 14 la 23 gr.C 

 

Prognoza vremii pentru intervalul 04.05.2012 ora 21 – 05.05.2012 ora 21: 

Vremea va fi în general instabila, iar temperaturile vor marca o scadere usoara. Cerul va fi temporar 

noros si pe arii extinse se vor semnala averse de ploaie, însotite de descarcari electrice si 

intensificari temporare ale vântului. Izolat se va semnala grindina, iar cantitatiile de apa vor depasi 

local 15 l/mp. Izolat se va semnala ceata. 

La peste 1800 m: temperaturi minime: 3 la 6 gr.C; temperaturi maxime: 7 la 11 gr.C 

Sub 1800 m: temperaturi minime: 6 la 11 gr.C; temperaturi maxime: 11 la 18 gr.C 

 

Prognoza vremii pentru intervalul 05.05.2012 ora 21 – 06.05.2012 ora 21: 
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Vremea se mentine în general instabila dupa-amiaza. Cerul va fi variabil, temporar noros dupa 

amiaza 

când local se vor semnala averse de ploaie, însotite de descarcari electrice. Izolat sunt conditii de 

grindina. 

La peste 1800 m: temperaturi minime: 2 la 5 gr.C; temperaturi maxime: 7 la 12 gr.C 

Sub 1800 m: temperaturi minime: 5 la 9 gr.C; temperaturi maxime: 12 la 19 gr.C 

 

Starea vremii si evolutia stratului de zapada în ultimele 3 zile - la 03.05.2012, ora 15: 

Vremea a fost frumoasa si calda. Stratul de zapada a scazut în masivul Fagaras, cu 34 cm, iar în 

Bucegi cu 18 cm. Stratul de zapada din zona de creasta, zonele adapostite si vaile de la peste 1800 

metri este puternic umezit la suprafata, fiind format din cristale rotunde si fatetate în jumatatea 

superioara. În primii 40 cm de la sol predomina cristalele tip cupa, unde stratul este compactat, 

având masa volumica mare. Stratul de zapada prezinta fenomenul de izotermie. 

La ora 15 stratul de zapada masura în platforma statiilor meteorologice: 154 cm la Balea-Lac si 45 

cm 

la Vf. Omu. La altitudini sub 1800 m stratul de zapada este discontinuu. 

 

Stabilitatea si evolutia stratului de zapada în int. 03.05.2012 ora 21 – 06.05.2012 ora 21: 

Datorita temperaturilor ridicate si precipitatiilor sub forma de ploaie, în întreaga zona, zapada va 

continua sa se topeasca astfel încât stratul va scadea cu cel putin 20 cm, mai ales în Fagaras. Pe 

versantii înclinati unde mai exista strat însemnat se pot declansa curgeri si avalanse de topire de 

suprafata de dimensiuni medii, iar în caz de supraîncarcari vor fi favorizate declansarile de avalanse 

de 

dimensiuni mai mari în care sa fie antrenate si straturile inferioare mai stabile. 

 

II. CALITATEA APELOR 

 

2.1. Pe fluviul Dunarea 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

1.2. Pe râurile interioare 

SGA Arad informeaza despre o mortalitate piscicola de puiet sub 10cm, aprox. 5 kg,  

produsa in data de 03.05.2012, ora 10.00, pe canalul Ier, in zona Statiei de pompare servitute, 

apartinand ANIF Arad, amonte de localitatea Turnu (jud Arad). O echipa SGA a fost pe teren 

pentru investigatii si recoltare de probe de apa. S-a constatat ca in probele analizate valoarea 

concentratiei de oxigen dizolvat era foarte diminuata, de = 0.08 mg/l comparativ cu valoarea 

optima de 5-6 mg/l pentru fauna acvatica. 

S-a constatat ca temperaturile crescute din ultimele zile, vegetatia acvatica abundenta precum 

si oprirea pomparii pe canal au dus la scaderea concentratiei de oxigen dizolvat, fapt ce a condus la 

mortalitatea piscicola in zona. S-a recomandat miscarea apei prin pompare, in statia de pompare de 

la Servitute. 

 

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 02.05.2012 nu s-au constatat 

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

 ITRSV-CJ informeaza despre stingerea unui incendiu de litiera de pin, in data de 

02.05.2012, ora 10.30, care s-a manifestat pe 1 ha, fara pagube, in zona loc. Baisoara, OS 

Turda, UP I, ua. 16, jud. Cluj. Au actionat pentru stingere 6 pompieri, 2 agenti silvici si 3 

cetateni. Cauza incendiului este foc deschis in pasune alaturata, cu autori necunoscuti. Se 

supravegheaza in continuare zona pentru preintampinarea reaprinderii unor focare. 

 

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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