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13 mai 2012 

 

 

RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 12.05.2012, ora 07:00 – 13.05.2012, ora 07:00 

 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia şi prognoza hidrologică pe râurile interioare şi Dunăre din 13.05.2012, ora 06 

 

RÂURI:  

 

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

Barlad, afluentii Oltului inferior, afluentii Prutului si raurile din Dobrogea  unde au fi stationare. 

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

0.30-0.80, mai mici (0.10-0.30) pe raurile: Crasna, Barcau, Barlad si pe afluentii Oltului inferior. 

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

 Debitele vor fi in crestere datorita precipitatiilor prognozate si propagarii pe raurile din 

bazinele superioare si mijlocii ale raurilor: Viseu, Iza, Tur, Somes, Crasna, Barcau, Crisuri, Mures, 

Bega, Timis, Barzava, Moravita, Caras, Nera, Cerna, Jiu, Olt, Arges, Ialomita, Buzau, Suceava, 

Moldova, Bistrita, Trotus, Putna şi Rm.Sarat. 

 Pe celelate rauri debitele vor fi in general stationare.  

 Cresteri mai importante sunt posibile pe unele rauri mici din zonele de deal si munte din 

Crisana, Transilvania, Oltenia si Muntenia datorita precipitatiilor cu caracter de aversa si importante 

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

 

DUNĂRE:  

 

 Debitul la intrarea in tara (sectiunea Bazias), in intervalul 12.05 – 13.05.2012, a fost de 

5.000 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, aval Portile 

de Fier. 

 Debitul la intrarea in tara (sectiunea Bazias) va fi in scadere (4.900 mc/s). 

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

 

 

2. Situaţia meteorologică în intervalul 12.05.2012, ora 09 – 13.05.2012, ora 06 

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis în data de 12.04.2012, ora 13:00, o 

atenţionare meteorologică cod galben, valabilă pentru intervalul 13.04.2012, ora 02:00 - 

14.04.2012, ora 10:00, conform căreia „în intervalul menţionat, instabilitatea atmosferică se va 
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accentua treptat în majoritatea regiunilor; vor fi averse, descărcări electrice, intensificări ale 

vântului ce vor lua şi aspect de vijelie şi izolat căderi de grindină. Cantităţile de apă vor depăşi 

local 25 l/mp şi izolat 40 ... 50 l/mp, mai ales în zona Carpaţilor Meridionali şi a Munţilor 

Apuseni, precum şi în Transilvania; sâmbătă şi duminică vremea se va răci apreciabil în toată 

ţara, devenind chiar rece pentru această dată în vest, nord şi centru; în cursul zilei de duminică, 

vântul se va intensifica şi în regiunile neavertizate cu cod galben, unde vitezele la rafală vor 

depaşi izolat 60 km/h”. 

 

Această atenţionare meteorologicăa fost transmisă de către Centrul Operativ pentru Situaţii de 

Urgenţă al Ministerului Mediului şi Pădurilor către: Inspectoratul General pentru Situaţii de 

Urgenţă, Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul 

Administraţiei şi Internelor, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, Ministerul Sănătăţii, 

S.C. Hidroelectrica S.A., Agenţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare, precum şi către toate 

Comitetele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă vizate (30 de prefecturi). 

ÎN ŢARA 

 Ziua, vremea s-a menţinut în general frumoasă şi deosebit de caldă, maximele termice 

situându-se între 24 de grade la Mangalia şi 33 de grade la Calafat şi Băileşti. Cerul a fost variabil, 

cu unele înnorări după-amiaza şi seara în regiunile sudice şi sud-estice, dar şi în zona de munte, 

unde pe ariii restrânse s-au semnalat averse, descărcări electrice şi intensificări de scurtă durată ale 

vântului. Cu totul izolat în nordul Munteniei cantităţile de apă au depăşit 20 lmp, iar pe raza 

judeţului Dâmboviţa a căzut grindină. Noaptea, în vestul, nord-vestul şi nord-estul teritoriului cerul 

s-a înnorat, vântul s-a intensificat, rafalele depăşind 60 km/h şi a plouat izolat. La ora 06 se 

înregistrau 8 grade la Întorsura Buzăului şi Rădăuţi şi 21 de grade la Jurilovca şi Gura Portiţei. 

Observaţii: în intervalul de observaţie au fist emise 6 avertizări cod galben de fenomene 

meteorologice periculoase imediate: 3 avertizări de către CNPM pentru Muntenia, 2 avertizări 

SRPV Bacău şi o avertizare de către SRPV Sibiu.  

LA BUCUREŞTI 

 Vremea s-a menţinut predominat frumoasă şi deosebit de caldă, maxima termică fiind de 30 

de grade la Băneasa şi Afumaţi şi 31 de grade la Filaret. Cerul a fost variabil, cu unele înnorări 

seara când trecător a plouat slab şi s-au semnalat descărcări electrice în unele cartiere. Vântul a 

suflat slab şi moderat. La ora 06 se înregistrau 15 grade la staţiiile meteo Băneasa şi Afumaţi şi 17 

grade la Filaret. 

 

 

3. Prognoza meteorologică în intervalul 13.05.2012, ora 09 – 14.05.2012, ora 09 

ÎN ŢARĂ 

 Vremea va fi în general instabilă şi se va răci semnificativ. Cerul va prezenta înnorări 

accentuate şi se vor semnala averse şi descărcări electrice în cea mai mare parte a ţării, 
exceptând estul extrem şi sud-estul, unde astfel de fenomene vor fi pe arii restrânse. Local 

cantităţile de apă vor depăşi 20 l/mp şi izolat în Transilvania şi în zona Carpaţilor Meridionali 

şi a Munţilor Apuseni 40...50 l/mp. Izolat va cădea grindină. La munte, la peste 2000 m 

altitudine, precipitaţiile vor fi şi sub formă de lapoviţă sau ninsoare. Vântul va prezenta 

intensificări susţinute în Moldova, Bărăgan şi Dobrogea şi în partea de vest a teritoriului, dar 

asociat ploilor şi în restul zonelor, putând lua chiar aspect de vijelie. Temperaturile maxime vor 

fi de la 9...10 grade în nordul ţării şi în Dealurile de Vest până la 26...27 de grade în sud-est. 

Temperaturile minime vor fi cuprinse între 3 şi 13 grade. 
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LA BUCUREŞTI 

 Vremea se va răci. Temporar înnorările vor fi accentuate şi vor fi condiţii pentru averse şi 

descărcări electrice. Vântul va sufla moderat şi cu intensificări temporare. Temperatura maximă va 

fi de 23...25 de grade, iar cea minimă de 8...10 grade. 

 

II. CALITATEA APELOR 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

III.  CALITATEA MEDIULUI 

1. În domeniul aerului 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 
 

 

 

2. În domeniul solului, apelor subterane şi vegetaţiei   

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Piteşti informează telefonic despre 

producerea, în data de 12.05.2012, ora 07:50, pe raza Comunei Săpata, judeţul Argeş, unui poluări 

accidentale cu 5 litri ţiţei şi 200 litri apă sărată. Cauza producerii poluării o reprezintă avaria unei 

conducte de transport ţiţei de la sonda P14 la Parc15, aparţinând OMV Petrom, care s-a produs din 

cauza coroziunii. A fost afectată o suprafaţă de aproximativ 200 mp de teren arabil. O echipă a 

OMV Petrom a intervenit pentru remedierea avariei, recuperarea poluantului şi decontaminarea 

solului. A fost informat Comisariatul Judeţean Prahova al Gărzii Naţionale de Mediu. 
 

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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