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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITAŢII MEDIULUI 

in intervalul 14.05.2012 ora 7.00 – 15.05.2012, ora 7.00 

 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia si prognoza hidrologică pe raurile interioare si Dunare, din 15.05.2012, ora 06.00 

RÂURI: Debitele au fost in crestere datorita precipitatiilor cazute in interval si propagarii pe 

raurile din vestul si centrul tarii si numai prin propagare pe cursurile mijlocii si inferioare ale 

Sucevei, Moldovei, Buzaului si pe cursurile inferioare ale Argesului si Ialomitei.  

 Pe celelalte rauri debitele au fost stationare, exceptand raurile din bazinul inferior al Oltului 

si cele din bazinele superioare ale Argesului, Ialomitei si Buzaului, unde 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: Crasna, Barcau, Oltet, Rm. Sarat si Barlad. 

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

 

Debitele vor fi in crestere datorita precipitatiilor insemnate cantitativ prognozate, exceptand raurile 

din bazinele Barlad, Prut si cele din Dobrogea, unde vor fi stationare. 

 Sunt posibile cresteri importante de niveluri si debite datorita precipitatiilor cu caracter de 

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

 

DUNARE: Debitul la intrarea in tara (sectiunea Bazias) in  intervalul  14.05 – 15.05.2012 a fost 

de  4800 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 stationar (4800 mc/s). 

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

Tulcea. 

 

 

2. Situaţia meteorologică in intervalul 14.05.12, ora 09 –15.05.12, ora 06 

În ţara, vremea a fost rece pentru această perioadă din an şi în general instabilă, cu cer mai mult 

noros. Excepţie au făcut regiunile sud-estice şi extremitatea de răsărit, unde, în condiţii de cer 

variabil, valorile termice la amiază au fost apropiate de mediile climatologice. Au fost ploi ce au 

avut şi caracter de aversă pe arii extinse în jumătatea de vest şi doar izolat în restul teritoriului. În 

Banat şi Oltenia cantităţile de apă cumulate au depăşit izolat 25 l/mp. Pe crestele montane, la peste 

1800 m, trecător au fost precipitaţii şi sub formă de lapoviţă sau ninsoare. Vântul a suflat slab şi 

moderat, cu unele intensificări la munte, precum şi în sudul şi în estul ţării. Temperaturile maxime 
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au fost cuprinse între 8 grade la Huedin şi 24 de grade la Medgidia, Tulcea şi Gorgova, iar la ora 06 

se înregistrau valori termice între 1 grad la Miercurea Ciuc şi 15 grade la Constanţa, Sulina şi Gura 

Portiţei.  

La Bucureşti, vremea a fost predominant frumoasă. Cerul a fost variabil, cu înnorări trecătoare, iar 

vântul a suflat moderat, cu unele intensificări. Temperatura maximă a fost de 20 de grade la 

Afumaţi, 21 de grade la staţia Băneasa şi 22 de grade la Filaret, iar la ora 06 se înregistrau 13 grade 

la toate staţiile meteo. 

 

 

3. Prognoza meteorologica in intervalul 15.05.12, ora 09 –16.05.12, ora 09 

În ţara, vremea va fi în general instabilă. Aria de nebulozitate şi ploi va cuprinde, dinspre 

sud-vest, cea mai mare parte a ţării. Vor fi mai ales averse, local se vor semnala descărcări 

electrice, iar cantităţile de apă vor depăşi 20...25 l/mp cu precădere în Oltenia, Muntenia şi 

zonele montane. Vor fi condiţii de grindină. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări la 

munte, în sudul, sud-estul şi centrul teritoriului, mai ales în prima parte a intervalului. 
Temperatura aerului, în creştere uşoară, va avea valori maxime de la 14...15 grade în sud-vest până 

la 26...27 de grade în estul Munteniei şi sudul Moldovei, iar minimele vor fi cuprinse între 7 şi 17 

grade. 

La Bucureşti, vremea va fi în general instabilă. Înnorările se vor accentua şi, mai ales după orele 

amiezei, vor fi averse şi descărcări electrice. Vânul va sufla slab şi moderat, cu intensificări în 

special în prima parte a zilei. Temperatura aerului va fi avea valori uşor mai ridicate faţă de 

intervalul precedent, cu o maximă în jur de 24 de grade şi o minimă de 12...13 grade. 

 

I. CALITATEA APELOR 

1.1. Pe fluviul Dunarea 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

1.2. Pe râurile interioare 

ABA Siret informeaza ca in data de 14.05.2012 s-a produs un incident creat in urma 

manevrarii unei remorci incarcate cu dejectii de la un bazin de decantare care apartine unei ferme de 

vaci a S.C. SERGIO COM SRL Moinesti, jud. Bacau in care o cantitate de aproximativ 500-600 kg 

dejectii de la bovine, s-a scurs pe terenul in panta, proprietate a societatii. O cantitate mica de 

dejectii s-a  scurs de pe terenul societatii catre malul torentului Rupturi, pe care se scurgea un firicel 

de apa. 

S-au luat masuri urgente de stopare a scurgerilor prin confectionarea unui stavilar din paie si 

scanduri si s-au colectat de pe sol dejectiile.  

Fenomenul a fost stopat in totalitate. 

 

1.3. Pe Marea Neagra 

ABA Dobrogea Litoral informeaza ca in data de 14.05.2012, in jurul orelor 17.15 in zona 

canalului de legatura dintre portul turistic Mangalia si Santierul Naval Mangalia, in timpul 

operatiunii de lansare la apa a salupei STEPHANIE cu o macara auto, aceasta din urma s-a 

dezechilibrat si s-a rasturnat cu bratul peste salupa. Salupa este scufundata partial. 

S-au luat masuri pentru evitarea poluarii, prin initierea unui dig de nisip in jurul macaralei, 

deoarece din rezervor se scurgea motorina. 

Pana la imprejmuirea cu nisip a zonei, s-au prelins de pe cheu in apa cca.3...5 litri de 

motorina care au produs irizatii usoare. Acestea au fost neutralizate cu substante absorbante. 
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Salupa nu are combustibil la bord, toate tancurile sunt goale. 

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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