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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITAŢII MEDIULUI 

in intervalul 09.05.2012 ora 7.00 – 10.05.2012, ora 7.00 

 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia si prognoza hidrologică pe raurile interioare si Dunare, din 10.05.2012, ora 06.00 

RÂURI: Debitele au fost in general stationare, exceptand cursurile inferioare ale raurilor: 

Bistrita, Trotus, Putna, Rm. Sarat, unde au fost in crestere datorita precipitatiilor cazute in interval si 

propagarii. 

  Pe raurile din bazinele hidrografice: Suceava, Moldova, Buzau, Prut, cursurile superioare si 

mijlocii ale raurilor: Olt, Arges, Ialomita, Rm. Sarat, Putna, Trotus, Bistrita, cursul superior al Jiului 

si pe cursurile mijlocii si inferioare ale Somesului si Muresului, debitele au fost in scadere. 

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

0.30-0.80, mai mici (0.10-0.30) pe raurile: Somesul Mic, Crasna, Barcau, Iara, Bistra, Barlad, Rm. 

Sarat si afluentii Oltului inferior. 

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

 

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

Oltenia si Muntenia, din bazinul Barladului si cele din Dobrogea, unde vor fi in general stationare. 

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

centrul si sudul tarii datorita precipitatiilor sub forma de aversa prevazute. 

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

 

DUNARE: Debitul la intrarea in tara (sectiunea Bazias) in intervalul 09.05 – 10.05.2012 a fost 

de 5600 mc/s, sub media multianuala a lunii mai (7250 mc/s). 

 Debitele  au fost in scadere la intrarea in tara (sectiunea Bazias), pe sectoarele Gruia-Bechet 

si Zimnicea-Tulcea si stationare pe sectorul Corabia-Tr. Magurele. 

 

 Debitul la intrarea in tara (sectiunea Bazias) va fi in scadere (5400 mc/s). 

 Pe tot sectorul aval Portile de Fier, debitele vor fi in scadere. 

 

2. Situaţia meteorologică in intervalul 09.05.12, ora 09 –10.05.12, ora 06 

În ţara, vremea a fost răcoroasă şi în general instabilă în regiunile din jumătatea esică a ţării, unde 

temporar înnorările au fost accentuate şi s-au semnalat averse, izolat însoţite de descărcări electrice, 

local în zona de munte, Muntenia şi Dobrogea şi pe arii restrânse în Transilvania şi Moldova. Izolat 

cantităţile de apă au depăşit 20 l/mp, iar în Munţii Harghitei (la Bucin) au atins 61 l/mp şi a căzut 

grindină. În restul teritoriului valorile termice au fost în creştere, pe fondul unui cer variabil şi 

numai cu totul izolat a plouat, în general slab. Vântul a suflat slab până la moderat, cu intensificări 

trecătoare în timpul ploilor. Temperaturile maxime au fost cuprinse între 16 grade la Suceava, 
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Cotnari, Târgu Ocna şi Piatra Neamţ şi 26 de grade la Drobeta Turnu Severin, Bechet, Turnu 

Măgurele, Calafat şi Băile Herculane. La ora 06 valorile termice se situau între 4 grade la Miercurea 

Ciuc şi 17 grade la Gura Portiţei. 

Observaţii: 
În intervalul de diagnoză au fost emise 6 avertizări cod galben de fenomene meteorologice 

periculoase imediate: 4 avertizări SRPV Sibiu şi cate o avertizare SRPV Constanţa şi SRPV Bacău.  

La Bucureşti, vremea a fost răcoroasă. Cerul a prezentat înnorări, temporar accentuate şi au căzut 

averse slabe de ploaie. Vântul a suflat slab până la moderat. Temperatura maximă a fost de 18 grade 

la staţia meteo Afumaţi şi 20 de grade la Băneasa şi Filaret, iar la ora 06 se înregistrau 14 grade la 

Băneasa şi Afumaţi şi 15 grade la Filaret. 

3. Prognoza meteorologica in intervalul 10.05.12, ora 09 –11.05.12, ora 09 

În ţara, vremea va fi caldă şi uşor instabilă. Cerul va avea înnorări în sudul şi centrul ţării, precum 

şi în zonele de deal şi de munte, unde local vor fi averse, însoţite izolat de descărcări electrice. În 

restul teritoriului cerul va fi variabil şi astfel de fenomene se vor semnala cu totul izolat. Vântul va 

avea unele intensificări în Dobrogea şi, trecător, în timpul ploilor. Temperaturile maxime vor fi 

cuprinse între 20 şi 28 de grade, iar cele minime se vor situa între 8 şi 18 grade, mai scăzute în 

depresiuni spre 5...6 grade. 

 

La Bucureşti, vremea va fi uşor instabilă. Cerul va avea înnorări în cursul zilei, când trecăror va 

ploua, apoi va deveni variabil. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va 

situa în jurul valorii de 25 de grade, iar cea minimă va fi de 13 ...15 grade. 

 

I. CALITATEA APELOR 

1.1. Pe fluviul Dunarea 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

1.2. Pe râurile interioare 

SGA Arad revine cu informatii referitoare la fenomenul de mortalitate piscicola produsa in 

data de 03.05.2012, ora 10.00 pe canalul Ier in zona Statiei de pompare Servitute, apartinand ANIF 

Arad, situata amonte de loc. Turnu, precizand ca in urma investigatiilor din teren si pe baza 

rezultatelor analizelor de laborator, s-a constatat ca fenomenul produs are cauze naturale.  

Temperaturile ridicate, apa stationara, precum si vegetatia abundenta de pe fundul canalului 

au dus la consumarea oxigenului dizolvat in apa in cursul noptii si implicit la afectarea faunei 

piscicole. Acest lucru este confirmat de faptul ca pestii recoltati, in vederea stabilirii cauzelor 

mortalitatii piscicole, odata ajunsi in apa bine oxigenata, si-au revenit. 

 

1.3. Pe Marea Neagra 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

II.  CALITATEA MEDIULUI 

1.  În domeniul aerului 

ANPM 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 şi vegetaţiei 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite, iar la nivelul fondului forestier de stat nu s-au 

înregistrat incendii sau doborâturi de vânt. 
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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 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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