
Adresa: B-dul Libertăţii nr. 12, Sector 5, Bucureşti 
Telefon: 021 316 61 38 

                               http://www.mmediu.ro  

  

 
 
 
 

05 mai 2012 

 

 

RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 04.05.2012, ora 07:00 – 05.05.2012, ora 07:00 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia şi prognoza hidrologică pe râurile interioare şi Dunăre din 05.05.2012, ora 06 

RÂURI: Debitele au fost in general in scadere, exceptand raurile din bazinele hidrografice 

Crasna, Barcau, Vedea, Arges, bazinul inferior al Oltului si cele din Dobrogea, unde au fost 

stationare. Pe cursul inferior al Prutului debitele au fost in crestere datorita propagarii.  

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

0,30-0,80, mai mici (0,10-0,30) pe Crasna, Barcau, afluentii Muresului inferior, Trotus, Putna si 

Barlad si mai mari (peste 1,00) pe Viseu, Barzava si cursul inferior al Bistritei. 

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

 

 Debitele vor fi in general in scadere usoara, exceptand Barladul, 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 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 04.05-05.05.2012 a fost de 

6100 mc/s, sub media multianuala a lunii mai (7250 mc/s).  

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

Calafat si Zimnicea - Tulcea si in crestere pe sectorul Bechet – Turnu Magurele. 

 

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

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

scadere pe sectorul Calafat-Tulcea. 

 

2. Situaţia meteorologică în intervalul 04.05.2012, ora 09 –05.05.2012, ora 06 

În ţară, in jumatatea de vest a teritoriului vremea a fost in general instabila, iar valorile termice au 

marcat o scadere fata de zilele precedente. Instabilitatea atmosferica s-a manifestat indeosebi dupa-

amiaza si la inceputul noptii prin innorari temporar accentuate, frecvente descarcari electrice si 

averse in Crisana, cea mai mare parte a Transilvaniei si Maramuresului, local in Banat si Oltenia si 

doar izolat in Muntenia si Moldova. Cantitatile de apa confirmate pana la ora 03 la posturile pluvio 

si la statiile meteo au fost de pana la 41,3 l/mp in Transilvania (Banisor, jud. Salaj), 23 l/mp in 

Maramures (Firiza), 22 l/mp in Crisana (Tarian, jud. Bihor) si 23 l/mp la munte (Vf. Cuntu). Vantul 

a suflat slab si moderat, cu intensificari de scurta durata in timpul ploilor, iar in zona localitatilor 

Turnu Magurele si Alexandria trecator a luat aspect de vijelie. In judetele Satu Mare, Maramures, 

Salaj, Bistrita-Nasaud, Arad, Alba, Sibiu, Valcea si Suceava au fost consemnate caderi de grindina. 
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In restul teritoriului, vremea s-a mentinut deosebit de calda, iar cerul variabil. Temperaturile 

maxime au fost cuprinse intre 22 de grade la Mangalia si la Siria si 32 de grade la Oltenita, Iasi si 

Focsani, iar la ora 06 se inregistrau intre 4 grade la Miercurea Ciuc si 19 grade la Sulina si Cotnari.  

Observaţii: în intervalul de diagnoză au fost emise 13 avertizări de fenomene meteorologice 

periculoase imediate, cate 4 de către SRPV Timişoara şi SRPV Cluj, 3 de către SRPV Sibiu si 2 de 

către SRPV Craiova. 

La Bucureşti, vremea a fost deosebit de calda. Cerul a fost variabil, iar vantul a suflat slab si 

moderat. Temperatura maxima a fost de 29 de grade la Afumati, 30 de grade la Baneasa si 31 de 

grade la Filaret. La ora 06 se inregistrau 14 grade la Baneasa si la Filaret si 15 grade la Afumati.  

3. Prognoza meteorologică în intervalul 05.05.2012, ora 09 –06.05.2012, ora 09 

În ţară, vremea va fi in general instabila. Cerul va fi variabil, cu innorari temporar accentuate, in 

special dupa-amiaza si seara, cand vor fi averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata 

ale vantului in Transilvania, cea mai mare parte a Moldovei, pe arii restranse in Muntenia si izolat 

in rest. Izolat, indeosebi la munte, cantitatile de apa vor depasi 20 l/mp si vor fi conditii de grindina. 

Temperaturile maxime, in scadere usoara si in sud si est, se vor incadra intre 20 si 30 de grade, iar 

cele minime intre 7 si 17 grade. 

La Bucureşti, vremea va fi usor instabila. Cerul va fi variabil, cu innorari spre seara si in prima 

parte a noptii, cand se vor semnala averse, descarcari electrice si posibil intensificari de scurta 

durata ale vantului. Temperatura maxima, in scadere usoara, va fi de 27…29 de grade, iar cea 

minima va fi de 12…14 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, PM10 şi ale pragurilor de alertă şi informare pentru ozon. 
 

2. În domeniul solului, apelor subterane şi vegetaţiei   

 A.P.M. Teleorman informeaza despre producerea in data de 04.05.2012, ora 10:30, a unei 

poluari cu 450 litri apa sarata a circa 150 mp de sol proprietate privata (50 mp cultura de grau si 100 

mp de drum) in zona comunei Ciolanesti datorita coroziunii unei conducte apartinand OMV 

Petrom. Masuri intreprinse: s-a oprit pomparea si se vidanjeaza apa sarata scursa, urmand ca 

suprafata afectata sa fie ecologizata. 

 

 A.P.M. Satu Mare revine cu informatii referitoare la cele 5,5 t de pesticide depozitate ilegal 

pe un teren apartinand primariei com. Piscolt (eveniment semnalat printr-o nota informativa in data 

de 27.04.2012). Echipa alcatuita din reprezentanti ai G.N.M. – C.J. Satu Mare, A.P.M. Satu Mare, 

Directiei Fitosanitare Satu Mare si Oficiului de Studii Pedologice si Agrochimice Satu Mare a 

prelevat in data de 02.05.2012 probe de sol care au fost trimise spre analiza Laboratorului Central 

Fitosanitar Bucuresti, in functie de rezultate urmand sa se stabileasca masurile necesare pentru 

ecologizare. Cantitatea de pesticide a fost returnata in totalitate proprietarului, iar groapa in care 

fusesera depozitate a fost astupata cu sol necontaminat. 
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 R.N.P. – D.S. Bihor informeaza despre producerea in data de 29.04.2012, a unui incendiu 

de litiera in zona comunei Bulz, Ocol Silvic Remeti. Incendiul, izbucnit la ora 11:00, a afectat o 

suprafata de 0,3 ha si a fost stins la ora 13:00 de catre personalul silvic.  

 

 R.N.P. – D.S. Caras-Severin informeaza despre producerea in data de 03.05.2012, a unui 

incendiu de litiera in zona localitatii Mehadia, Ocol Silvic Mehadia. Incendiul, izbucnit la ora 

14:00, a afectat o suprafata de 11 ha si a fost stins la ora 22:00 de catre o echipa formata din 

personal silvic si pompieri civili. 
 

 G.N.M. – C.J. Brasov revine cu informatii despre incendiul izbucnit in data de 02.05.2012, 

ora 16:00, in zona Babarunca din Muntii Ciucas. Acesta a afectat o suprafata de cca 151 ha 

vegetatie (gol alpin) si a fost stins in data de 02.05.2012, ora 22:00, de catre echipele I.S.U. Brasov 

si R.P.L.P. Sacele. Nu a fost afectat fondul forestier limitrof. 
 

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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