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25 mai 2012 

 

 

RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITAŢII MEDIULUI 

in intervalul 24.05.2012 ora 7.00 – 25.05.2012, ora 7.00 

 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia si prognoza hidrologică pe raurile interioare si Dunare, din 25.05.2012, ora 06.00 

I.N.H.-G.A. a emis în data de ieri, 24.05.2012 ora 12.30, o avertizare hidrologică cod 

GALBEN și PORTOCALIU, pentru intervalul 24.05.2012 ora 14:00 – 25.05.2012 ora 16:00, 
vizând: scurgeri importante pe versanți, torenţi, pâraie, râuri necadastrate şi creşteri de 

debite şi niveluri pe râuri cu depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE în bazinele hidrografice 

Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caras, Nera, Cerna, Jiu superior şi mijlociu, Olt superior şi 

mijlociu, afluenţii Argeşului, Ialomiţa, Călmăţui, Siret, Prut, Dobrogea. 

 Această avertizare hidrologică a fost transmisă de către Centrul Operativ pentru Situaţii de 

Urgenţă din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor la: Inspectoratul General pentru Situaţii de 

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

Administraţiei şi Internelor, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, S.C. Hidroelectrica S.A., 

Agentia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, precum şi la Comitetele Judeţene pentru Situaţii de 

Urgenţă vizate: 

 - ARGEŞ, BACĂU, BRAŞOV, BRAILA, BUZĂU, CARAŞ-SEVERIN, CONSTANŢA, 

COVASNA, DAMBOVIŢA, DOLJ, GALAŢI, GIURGIU, GORJ, HARGHITA, HUNEDOARA, 

IALOMIŢA, MEHEDINŢI, NEAMŢ, OLT, PRAHOVA, SIBIU, SUCEAVA, TELEORMAN, TIMIŞ, 

TULCEA, VÂLCEA și VRANCEA (27 prefecturi) – COD Galben  

 - GALAŢI, MEHEDINŢI, PRAHOVA, VASLUI și VRANCEA(5 prefecturi) – COD 

Portocaliu. 
 

I.N.H.-G.A. a emis în data de ieri, 24.05.2012, ora 19.30, o actualizare a avertizării 

hidrologice cod GALBEN și PORTOCALIU, pentru intervalul 24.05.2012 ora 14:00 – 25.05.2012 

ora 16:00, vizând: scurgeri importante pe versanți, torenţi, pâraie, râuri necadastrate şi 

creşteri de debite şi niveluri pe râuri cu depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE în bazinele 

hidrografice Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caras, Nera, Cerna, Jiu superior şi mijlociu, Olt 

superior şi mijlociu, afluenţii Argeşului, Ialomiţa, Călmăţui, Siret, Prut, Dobrogea. 

 Această avertizare hidrologică a fost transmisă de către Centrul Operativ pentru Situaţii de 

Urgenţă din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor la: Inspectoratul General pentru Situaţii de 

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

Administraţiei şi Internelor, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, S.C. Hidroelectrica S.A., 

Agentia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, precum şi la Comitetele Judeţene pentru Situaţii de 

Urgenţă vizate: 

 - ARGEŞ, BACĂU, BRAŞOV, BRAILA, BUZĂU, CARAŞ-SEVERIN, CONSTANŢA, 

COVASNA, DAMBOVIŢA, DOLJ, GALAŢI, GIURGIU, GORJ, HARGHITA, HUNEDOARA, 

Ministerul Mediului şi Pădurilor 

Direcția de Comunicare 
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IALOMIŢA, MEHEDINŢI, NEAMŢ, OLT, PRAHOVA, SIBIU, SUCEAVA, TELEORMAN, TIMIŞ, 

TULCEA, VÂLCEA și VRANCEA (27 prefecturi) – COD Galben  

 -BACĂU, GALAŢI, MEHEDINŢI, PRAHOVA, VASLUI și VRANCEA(6 prefecturi) – COD 

Portocaliu. 

 

RÂURI: Debitele au fost în general in creştere. 
Debitele se situează sub mediile multianuale lunare, cu  coeficienţi moduli cuprinşi între 0.40-0.90, 

mai mari (peste 1.00) pe: Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Jiu,  Argeş, Ialomiţa, 

Bârlad şi pe cursurile inferioare ale Crasnei şi Barcăului. 

 

In interval s-au situat peste: 

 COTELE DE INUNDAŢIE: râurile la staţiile: Români-Buhuşi (200+25)-jud BC, Topolog-

Saraiu (400+122)-jud.CT, Caşin-Haloş (370)  jud.BC; 

 COTELE DE ATENŢIE: râurile la staţiile hidrometrice: Ruscova-Oprişana (230+32)- 

jud.VS, Trebiş-Mărgineni (350+15)-jud.BC, Tazlău-Lucăceşti (150+70)–jud.BC, Asău-Asău 

(150+50)-jud.BC, Trotuş-Oneşti (300+10)-jud.BC, Nera-Sasca Montană (190+15)-jud.CS, 

Dofteana-Dofteana (170+24) jud.BC; 

 

Se situează peste:    

 COTA DE INUNDAŢIE: râul Trotuş la s.h. Vranceni (350+18)-jud. BC; 

 COTELE DE ATENŢIE: râurile la staţiile hidrometrice: Bârnat-Bacău (200+11)– jud BC, 

Caşin-Haloş (250+50)– jud.BC, Trotuş-Tg. Ocna (200+10)– jud.BC, Nera-Naidăş (170+11)-jud. 

TM, Putna-Colacu (275+35)-jud.VN, Nişcov-Izvoru (200+42)– jud.BZ, Barzava-Partoş (50+82)-

jud TM, Râul Negru-Lemnia (250+74)-jud.CV, Covasna-Covasna (80+2)-jud.CV, Simila-Băcani 

(400+40)-jud.VS. 

 

Debitele vor fi în general in creştere. 

Creşteri mai importante de debite, chiar cu depăşirea COTELOR DE APĂRARE, sunt posibile pe 

unele râuri din Banat, Oltenia, Muntenia, Moldova, Carpaţii Meridionali si Orientali datorită 

precipitaţiilor cu caracter torenţial si insemnate cantitativ, prognozate. 

 Se menţine avertizarea hidrologică nr.12 din 24.05.2012. 

 

DUNARE: Debitul  la  intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 24.05 – 25.05.2012 a fost 

de  6200 mc/s, sub media multianuală a lunii mai (7250 mc/s). 

Debitele au fost în scădere la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) si pe sectorul Gruia-Giurgiu şi în 

creştere pe sectorul Olteniţa-Tulcea. 

 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi in scădere (6100 mc/s). 

Aval Porţile de Fier, debitele vor fi în creştere pe sectoarele Gruia-Calafat si Calăraşi-Tulcea şi în 

scădere pe sectorul Bechet-Olteniţa. 

 

2. Situaţia meteorologică in intervalul 24.05.12, ora 09 –25.05.12, ora 06 

ANM a emis în data de ieri, 24.05.2012, ora 10:00, o atenţionare/avertizare meteo cod GALBEN 

și PORTOCALIU, vizând ploi abundente, descărcări electrice, intensificări ale vântului şi grindină, 

valabilă pentru următoarele două intervale: 

-24.05.2012, ora 06 - 25.05.2012, ora 09, conform căreia în estul şi sud-estul ţării, 

precum şi în toate zonele deluroase şi montane, instabilitatea atmosferică se va menţine 

accentuată şi se va manifesta prin averse ce vor avea şi caracter torenţial (cantităţile de apă 

vor depăşi pe arii extinse 25 l/mp şi izolat 40...50 l/mp), descărcări electrice, intensificări ale 

vântului şi izolat căderi de grindină – atenționare cod GALBEN. 
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-24.05.2012 ora 18 - 25.05.2012 ora 06, conform căreia, în judeţele Prahova, Buzău, 

Brăila, Ialomiţa, Călăraşi, Ilfov (inclusiv Municipiul Bucureşti), Galaţi, Vrancea şi zona de 

munte a judeţelor Suceava, Neamţ şi Bacău, pe arii extinse se vor cumula cantităţi de apă de 

peste 50 l/mp – avertizare cod PORTOCALIU.  

 

Această informare a fost transmisă de către Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă al 

Ministerului Mediului şi Pădurilor la: Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, 

Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi 

Internelor, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, S.C. Hidroelectrica S.A., Agentia 

Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, precum şi la Comitetele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă : 

-ALBA, ARAD, ARGEŞ, BACĂU, BRAŞOV, BOTOŞANI, BIHOR, BISTRIŢA-NĂSAUD, 

CARAŞ-SEVERIN, CLUJ, CONSTANŢA, COVASNA, DAMBOVIŢA, GIURGIU, GORJ, 

HARGHITA, HUNEDOARA, IAŞI, MARAMUREŞ, MEHEDINŢI, MUREŞ, NEAMŢ, SĂLAJ, SIBIU, 

SUCEAVA, TELEORMAN, TULCEA, VÂLCEA si VASLUI (29 prefecturi) – COD Galben  

- BACĂU, BRAILA, BUZĂU, CALARAŞI, GALAŢI, IALOMIŢA, NEAMŢ, PRAHOVA, 

SUCEAVA, VRANCEA, ILFOV si Municipiul BUCUREŞTI (12  prefecturi) – COD Portocaliu 

 

ANM a emis în data de azi, 25.05.2012, ora 06:00, o atenţionare meteo cod GALBEN, vizând 

ploi însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și grindină, valabilă 

pentru următoarele două intervale: 

-25.05.2012, ora 06 - 25.05.2012, ora 12, conform căreia în sud-estul extrem al ţării va 

continua să plouă şi se vor cumula izolat peste 25 l/mp. 

-25.05.2012 ora 12 - 26.05.2012 ora 09, conform căreia, în cea mai mare parte a Olteniei, 

în sudul Banatului şi în sud-vestul Transilvaniei instabilitatea atmosferică va fi accentuată şi 

se va manifesta prin averse, descărcări electrice şi intensificări ale vântului. Vor fi condiţii de 

grindină, iar cantităţile de apă vor depăşi local 25 l/mp şi pe arii restrânse 40...50 l/mp.  

Această informare a fost transmisă de către Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă al 

Ministerului Mediului şi Pădurilor la: Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, 

Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi 

Internelor, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, S.C. Hidroelectrica S.A., Agentia 

Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, precum şi la Comitetele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă : 

- BRAILA, CARAŞ-SEVERIN, CALARAŞI, CONSTANŢA, DOLJ, GORJ, HUNEDOARA, 

IALOMIŢA, MEHEDINŢI, TULCEA și VÂLCEA (11. prefecturi) – COD Galben 

În ţara, în cea mai mare parte a ţării instabilitatea atmosferică a fost accentuată şi s-a manifestat 

prin averse, descărcări electrice şi intensificări ale vântului. Ploile au avut şi caracter torenţial, iar 

cantităţile de apă au depăşit local 25...30 l/mp, iar în Muntenia, Dobrogea, Moldova şi zona de 

munte chiar şi 60 l/mp. Au fost consemnate căderi de grindină în judeţele Constanţa, Bacău, Vaslui 

şi Hunedoara. În vestul şi nord-vestul extrem cerul a fost parţial noros, iar astfel de fenomene s-au 

semnalat izolat. Temperaturile maxime au fost cuprinse între 17 grade la Deduleşti şi Întorsura 

Buzăului şi 27 de grade la Brăila, Tulcea, Gorgova şi Vărădia de Mureş, iar la ora 06 se înregistrau 

valori termice între 10 grade la Câmpeni şi 17 grade la Mangalia, Timişoara şi Jimbolia.  

Observaţii: în intervalul de diagnoză au fost emise 4 avertizări cod portocaliu privind fenomene 

meteorologice periculoase imediate, 3 de către SRPV Constanţa şi 1 de către SRPV Timişoara şi 5 

avertizări cod galben, 2 la SRPV Cluj şi 3 la SRPV Sibiu. 

La Bucureşti, vremea a fost instabilă şi răcoroasă. Înnorările au fost accentuate şi a plouat în 

averse, ce au avut şi caracter torenţial, cumulându-se până la 43 l/mp. Trecător s-au semnalat 

descărcări electrice, iar vântul a suflat slab şi moderat. Temperatura maxima a fost de 18 grade la 

toate staţiile meteorologice, iar la ora 06 se înregistrau 15 grade. 
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3. Prognoza meteorologica in intervalul 25.05.12, ora 09 –26.05.12, ora 09 

În ţara, vremea va fi în general instabilă în Banat, sud-vestul Transilvaniei, Oltenia şi vestul 

Munteniei, unde vor fi averse, descărcări electrice şi rafale de vânt, în special după orele 

amiezei. Local cantităţile de apă vor fi însemnate, izolat peste 40...50 l/mp şi vor fi condiţii de 

grindină. În prima parte a zilei va continua să plouă local în partea de sud-est a teritoriului, unde se 

vor mai cumula până la 20...25 l/mp, iar în restul zonelor fenomene asociate instabilităţii 

atmosferice se vor semnala doar izolat. În Moldova, Bărăgan şi Dobrogea pe tot parcursul 

intervalului vântul va sufla în general moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 şi 24 

de grade, iar cele minime între 4 şi 14 grade. 

La Bucureşti, vremea se va ameliora. Cerul va avea înnorări în prima parte a zilei când vor mai fi 

ploi, în general slabe. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 23...24 de 

grade, iar cea minimă de 11...13 grade. 

 

I. CALITATEA APELOR 

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. 

 

 

 
 

 

DIRECȚIA DE COMUNICARE 


