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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 27.05.2012 ora 07 – 28.05.2012, ora 07 

 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

 

1. Situaţia şi prognoza hidrologică pe râurile interioare şi Dunăre din 28.05.2012, ora 06 
 

RÂURI:  

 Debitele au fost în creştere pe râurile din jumătatea de sud est a ţării ca urmare a 

precipitaţiilor căzute în interval şi propagării. 

 Pe celelalte râuri debitele au fost în general in scădere. 

 Se situează peste COTELE DE ATENŢIE râurile Olteţ la s.h.Nistoreşti (110+20)-jud.GJ si 

Ursani la s.h.Horezu (250+2)-jud.VL  

În interval s-au situat peste COTELE DE ATENŢIE râul Jiu la s.h.Podari (300+28)-jud.DJ 

şi la s.h.Râcari (330)-jud.DJ.  

 

Se menţine avertizarea hidrologică nr.15 din 27.05.2012. 
 

 Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor a emis în 27.05.2012 o 

avertizare hidrologică - cod galben, valabilă pentru intervalul 27.05.2012 ora 15:00 – 

27.05.2012 ora 22:00, conform căreia Se ridică CODUL PORTOCALIU de pe râul Jiu sectorul 

aval s.h. Filiaşi-amonte s.h. Podari (jud. DJ); Se instaurează COD GALBEN pe râurile din 

bazinele hidrografice: Jiu pe sectorul aval Filiaşi (jud. DJ), Olt superior si mijlociu (jud. HR, 

CV, BV), Vedea (jud. AG, TR), Argeş inferior (jud. DB, GR), Dâmboviţa (jud. AG, DB, IF, CL), 

Prahova (jud. PH), Călmăţui (jud. BZ, BR), Buzău (jud. BZ, BR), Rm. Sărat (jud. BZ, VN), 

Putna (jud. VN). 

 şi o actualizare a avertizării hidrologice - cod galben, valabilă pentru intervalul 27.05.2012 ora 

22:00 – 28.05.2012 ora 10:00, pentru aceleaşi cursuri de apă; se menţionează că aceste fenomene 

se pot produce şi pe unii afluenţi de grad inferior ai râurilor marcate pe hartă şi pe cursurile de apă 

necadastrate”. 

 Aceaste avertizări hidrologice au fost transmise 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 

Comitetele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă Argeş, Braşov, Brăila, Buzău, Călăraşi, Covasna, 

Dâmboviţa, Dolj, Giurgiu, Harghita, Ilfov, Prahova, Teleorman şi Vrancea (14 prefecturi). 

 

Ministerul Mediului şi Pădurilor 

Direcţia de Comunicare 
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DUNĂRE:  
 Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 27.05 – 28.05.2012 a fost de 

6.800 mc/s, sub media multianuală a lunii mai (7.250 mc/s). 

 Debitele au fost în creştere la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) şi pe sectoarele Gruia-

Călăraşi si Hârşova-Tulcea şi staţionare la Feteşti şi Cernavodă.  

 Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (7.300 mc/s). 

 Aval Porţile de Fier, debitele vor fi în creştere pe sectoarele Gruia-Brăila si Isaccea-Tulcea 

si stationare la Galaţi. 

 

 

2. Situaţia meteorologică în intervalul 27.05.2012, ora 09 – 28.05.2012, ora 06 

 

ÎN ŢARĂ: 

Vremea a fost în general instabilă şi răcoroasă în cea mai mare parte a ţării. Cerul a fost noros în 

majoritatea regiunilor, exceptând Câmpia de Vest, unde înnorările au fost doar temporare. Au căzut 

ploi, mai ales averse, în Transilvania, Maramureş, Oltenia, local în Crişana, Banat, Muntenia şi 

Dobrogea şi izolat în Moldova. Pe arii restrânse s-au semnalat descărcări electrice şi, cu totul izolat, 

pe raza judeţului Braşov, a căzut grindină. Cantităţile de apă căzute până la ora 03 au fost în general 

slabe, exceptând pe alocuri Oltenia, unde s-au înregistrat până la 46 l/mp la Răcari (jud. Dolj), 

Transilvania până la 28,5 l/mp la postul hidrologic Şercaia (jud. Braşov) şi Crişana până la 23 l/mp 

la Ţebea (jud. Hunedoara). Vântul a suflat slab până la moderat. Temperaturile maxime s-au situat 

între  11 grade la Huedin şi 23 de grade la Vaslui şi Iaşi, iar la ora 06 se înregistrau valori termice 

cuprinse între 6 grade la Supuru de Jos şi Satu Mare şi 17 grade la Sulina.  

Observaţii: în intervalul de diagnoză au fost emise o avertizare cod galben privind fenomene 

meteorologice periculoase imediate de către SRPV Sibiu şi 2 informări de către SRPV Craiova. 

 Administraţia Naţională de Meteorologie a emis în 27.04.2012, ora 13:30, o atenţionare 

meteorologică, valabilă pentru intervalul 28 mai 2012, ora 02 - 29 mai 2012, ora 16, vizând 

instabilitate atmosferică accentuată, cantităţi de apă însemnate, conform căreia „În intervalul 

menţionat, în Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, precum şi în sud-estul 

Transilvaniei şi zona Carpaţilor Orientali, instabilitatea atmosferică va fi accentuată şi se va 

manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului şi izolat grindină. 

Cantităţile de apă vor depăşi pe arii relativ extinse 20...25 l/mp şi izolat 40...50 l/mp. Notă: În 

celelalte regiuni astfel de fenomene se vor semnala pe arii mai restrânse şi cu o intensitate mai 

mică.” Această informare meteorological a 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 Comitetele 

Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă: Argeş, Bacău, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Brăila, Buzău, 

Constanţa, Călăraşi, Covasna, Dâmboviţa, Galaţi, Giurgiu,  Harghita, Ialomiţa, Ilfov, Maramureş, 

Mureş, Neamţ, Prahova, Suceava, Vaslui, Vrancea, Teleorman, Tulcea şi Mun. Bucureşti (25 de 

prefecturi). 

 

 

LA BUCUREŞTI: 

 Vremea a fost răcoroasă. Cerul a fost mai mult noros şi spre sfârşitul intervalului a plouat 

slab. Vântul a suflat slab până la moderat. Temperatura maxima a fost de 18 grade la Afumaţi şi 

Băneasa şi 20 de grade la Filaret, iar la ora 06 se înregistrau 13 grade la toate staţiile meteo. 
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3. Prognoza meteorologică în intervalul 28.05.2012, ora 09 – 29.05.2012, ora 09 

 

ÎN ŢARĂ: 

 Vremea va fi instabilă şi răcoroasă. Cerul va avea înnorări temporar accentuate şi pe arii 

extinse vor fi averse, descărcări electrice şi intensificări de scurtă durată ale vântului, ziua în 

zona de munte, sudul, sud-estul şi centrul ţării, iar noaptea mai ales în sud-est şi la munte. 

Cantităţile de apă vor depăşi local 25...30 l/mp şi izolat 40...50 l/mp. Vor fi condiţii de 

grindină. În restul teritoriului ploile, în general slabe cantitativ, se vor semnala pe arii mai 

restrânse, îndeosebi în prima parte a intervalului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 şi 

23 de grade, iar cele minime între 7 şi 15 grade. 

LA BUCUREŞTI: 

 Vremea va fi instabilă şi răcoroasă. Cerul va avea înnorări temporar accentuate şi se 

vor semnala averse însemnate cantitativ, însoţite şi de descărcări electrice. Vântul va avea 

unele intensificări, mai ales în timpul ploilor. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 18 

grade, iar cea minimă va fi de 11...12 grade. 

 

II. CALITATEA APELOR 

 

1.1. Pe fluviul Dunarea 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

1.2. Pe râurile interioare 

ABA Mureş informează despre apariţia, în data de 27.05.2012 ora 10.46, a unor pete de 

spumă de culoare albă, pe circa 5-6 m pe malul drept al râului Târnava Mare (afluent stânga 

al r. Mureş), în zona amonte şi aval de podul rutier DN 14 Târnăveni-Mediaş, în Mun. Mediaş 

(jud Sibiu). S-au recoltat probe care urmează a fi analizate în laboratorul ABA Mureş. Nu se 

cunoaşte sursa impurificării. Se va reveni cu informaţii suplimentare.  

 

1.3. Pe Marea Neagra 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

 

III.  CALITATEA MEDIULUI 

 

1. În domeniul aerului 

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează că, din rezultatele analizelor efectuate 

în cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare, în data de 24.05.2012 nu s-au constatat depăşiri ale 

pragurilor de alertă pentru NO2 (dioxid de azot), SO2 (dioxid de sulf) şi ale pragurilor de alertă şi 

informare pentru ozon. Nu s-au constatat depăşiri ale valorilor limită pentru indicatorul PM10 

(pulberi în suspensie cu un diametru mai mic de 10 microni). 
 

2. În domeniul solului, apelor subterane 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 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. 

 
 

 

 

DIRECŢIA DE COMUNICARE 


