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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 05.05.2012 ora 07 – 06.05.2012, ora 07 

 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

 

1. Situaţia şi prognoza hidrologică pe râurile interioare şi Dunăre din 06.05.2012, ora 06 
 

RÂURI:  

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

Barlad, bazinele superioare ale Somesului, Muresului, Buzaului, Trotusului, Tazlaului si Bistritei, 

afluentii Prutului si raurile din Dobrogea, unde au fost stationare.  

Pe cursurile inferioare ale raurilor: Viseu, Iza, Crasna, Barcau, Crisul Repede si Prut 

debitele au fost in crestere datorita propagarii. 

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

0.30-0.90, mai mici (0.10-0.30) pe: Putna, Barlad, Bahlui, cursurile mijlocii si inferioare ale Crasnei 

si Barcaului si mai mari (peste 1.00) pe Viseu, Crisul Repede, Barzava si cursul superior al Bistritei. 

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

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

Viseu, Iza, Tur, Lapus, Vedea, Barlad, bazinele inferioare ale Oltului, Argesului si Ialomitei, 

afluentii Prutului si cele din Dobrogea, unde vor fi stationare. 

 Sunt posibile cresteri de niveluri si debite pe unele rauri mici din zonele de deal si munte din 

centrul si estul 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 05.05 – 06.05.2012, a fost de 

6.000 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 tot sectorul romanesc 

aval Portile de Fier. 

 Debitul la intrarea in tara (sectiunea Bazias) va fi in crestere (6.100 mc/s). 

 Aval Portile de Fier, debitele vor fi in crestere la Gruia, stationare la Calafat si in scadere pe 

sectorul Bechet-Tulcea. 

 
 

2. Situaţia meteorologică în intervalul 05.05.2012, ora 09 – 06.05.2012, ora 06 

 

ÎN ŢARĂ: 

 Vremea s-a menţinut deosebit de caldă pentru această perioadă. Cerul a fost variabil, cu 

înnorări temporar accentuate ziua în estul şi centrul ţării, iar seara şi noaptea şi în vest şi sud-vest. 
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S-au semnalat averse, însoţite de frecvente descărcări electrice şi intensificări de scurtă durată ale 

vântului, în cea mai mare parte a Moldovei şi a Maramureşului şi pe arii restrânse în rest. Cantităţile 

de precipitaţii  au depăşit izolat 15 l/mp în Moldova şi au măsurat până la 32,5 l/mp la Scorţeni 

(judeţul Bacău) şi 27,0 l/mp la Răuseni (judeţul Botoşani). Au fost consemnate căderi de grindină 

izolate în judeţele Vaslui şi Bihor, precum şi în Munţii Apuseni. Temperaturile maxime au fost 

cuprinse între 19 de grade la Mangalia şi 31 de grade la Giurgiu, iar la ora 06 se înregistrau valori 

termice de la 2 grade la Miercurea Ciuc, până la 17 grade la Drobeta Turnu-Severin, Târnăveni şi 

Sulina. 

Observaţii: În intervalul de diagnoză au fost emise 8 avertizări, cod galben, privind fenomene 

meteorologice periculoase imediate: 6 de către SRPV Bacău, 1 de către SRPV Timişoara şi 1 de 

către CNPM- Bucureşti . 

LA BUCUREŞTI: 

 Vremea a fost frumoasă şi deosebit de caldă.  Cerul a fost mai mult senin, iar vântul a suflat 

slab până la moderat. Temperatura maximă a fost de 28 de grade la Afumaţi şi Băneasa şi 30 de 

grade la Filaret, iar  la ora 06 se înregistrau 12 grade la Băneasa, 14 grade la Afumaţi şi 15 grade la 

Filaret. 

 

 

3. Prognoza meteorologică în intervalul 06.05.2012, ora 09 – 07.05.2012, ora 09 

 

ÎN ŢARĂ: 

 Vremea va fi caldă, iar în centrul şi estul ţării şi în general instabilă. Cerul va avea înnorări 

temporare în Transilvania, Moldova, Dobrogea şi Bărăgan, precum şi zona de munte, unde local vor 

fi averse, însoţite de descărcări electrice şi intensificări de scurtă durată ale vântului. În restul 

teritoriului cerul va fi variabil şi astfel de fenomene se vor semnala izolat. În regiunile estice vor fi 

condiţii de grindină. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 de grade şi 30 de grade, iar cele 

minime se vor situa între 7 şi 17 grade, uşor mai coborâte în depresiuni, spre 4 grade. 

 

LA BUCUREŞTI: 

 Vremea va fi caldă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. 

Temperatura maximă va fi de 28...29 de grade, iar cea minimă de 11 ...12 grade. 

 

 

II. CALITATEA APELOR 

Nu s-au înregistrat 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 04.05.2012 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 
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Direcţia Silvică Prahova, din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor ROMSILVA, informează 

despre producerea (în 04.05.2012, ora 22.00) unui incendiu, care a afectat 0,7 ha litieră plantaţie 

quercinee, pe raza Ocolul Silvic Verbila, comuna Apostolache. Incendiul a fost stins în aceeaşi zi, la 

ora 22.45, după intervenţia a 2 membrii personal silvic şi 4 cetăţeni. Focul a fost pus intenţionat de 

persoane necunoscute. 

 

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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