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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITAŢII MEDIULUI 

in intervalul 10.05.2012 ora 7.00 – 11.05.2012, ora 7.00 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia si prognoza hidrologică pe raurile interioare si Dunare, din 11.05.2012, ora 06.00 

RÂURI: Debitele au fost in scadere, exceptand raurile din bazinele mijlocii si inferioare ale: Jiului, 

Oltului, Vedei, Argesului, Ialomitei, bazinul Barladului si cele din Dobrogea, unde au fost 

stationare si cursul inferior al Trotusului pe care s-au produs usoare cresteri de debite datorita 

propagarii.  

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

Debitele vor fi in scadere, exceptand raurile din bazinele: Jiu, Vedea, Arges, Ialomita, Barlad, 

bazinul mijlociu si inferior al Oltului, afluentii Prutului si cele din Dobrogea, unde vor fi stationare. 

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

mai ales, din sud-estul 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  10.05 – 11.05.2012 a fost de  

5400 mc/s, sub media multianuala a lunii mai (7250 mc/s). 

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

Debitul la intrarea in tara (sectiunea Bazias) va fi in scadere  (5200 mc/s). 

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

 

2. Situaţia meteorologică in intervalul 10.05.12, ora 09 –11.05.12, ora 06 

În ţara, vremea a fost uşor instabilă, dar s-a încălzit faţă de ziua anterioară, mai semnificativ în 

estul şi sud-estul ţării. Cerul a fost variabil, mai mult senin în cursul nopţii. După-amiaza şi seara au 

apărut dezvoltări noroase convective în zonele de deal şi de munte unde, pe arii restrânse, au căzut 

averse în general slabe cantitativ (până la 26,5 l/mp la Bâsca Roziliei în nordul judeţului Buzău), 

însoţite şi de descărcări electrice. Ploi slabe izolate s-au semnalat şi în extremitatea sudică a 

teritoriului. Vântul a suflat slab până la moderat, cu intensificări trecătoare în timpul ploilor, precum 

şi în Delta Dunării. Temperaturile maxime au fost cuprinse între 21 de grade la Petroşani, 

Câmpulung Muscel şi Mangalia şi 28 de grade la Gorgova, Tulcea şi Gura Portiţei. La ora 06 

valorile termice se încadrau între 5 grade la Miercurea Ciuc şi 20 de grade la Constanţa şi Gura 

Portiţei. 

 

Observaţie: În intervalul de diagnoză au fost emise 4 avertizări, cod galben, de fenomene 

meteorologice periculoase imediate, 2 de către CNPM pentru Muntenia şi câte una de către SRPV 

Constanţa şi SRPV Craiova. 
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La Bucureşti, vremea a fost predominant frumoasă şi s-a încălzit semnificativ faţă de ziua 

precedentă. Cerul a fost variabil, iar vântul a suflat în general slab. Temperatura maximă a fost de 

25 grade la Afumaţi, 26 de grade la Băneasa şi 27 de grade la Filaret, iar la ora 06 se înregistrau 15 

grade la Băneasa şi 16 grade la Filaret şi  Afumaţi 

 

3. Prognoza meteorologica in intervalul 11.05.12, ora 09 –12.05.12, ora 09 

În ţara, vremea va fi caldă pentru această dată, cu temperaturi maxime cuprinse între 24 şi 31 de 

grade. Cerul va fi variabil, cu înnorări după-amiază şi la începutul nopţii, în zona de munte şi în 

sud-est, unde pe arii restrânse vor fi averse slabe, însoţite de descărcări electrice. Vântul va avea 

unele intensificări în Dobrogea, sudul Moldovei şi Bărăgan. Temperaturile minime se vor încadra 

de la 6...7 grade în depresiuni până la 19...20 de grade pe litoral. 

La Bucureşti, vremea va fi caldă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare după-amiaza şi seara, 

când vor fi condiţii de ploaie de scurtă durată şi descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la 

moderat. Temperatura maximă va fi de 29...30 de grade, iar cea minimă de 14...16 grade. 

 

 

I. CALITATEA APELOR 

1.1. Pe fluviul Dunarea 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

1.2. Pe râurile interioare 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

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. 
 

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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