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29 mai 2012 

 
 

RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITAŢII MEDIULUI 

in intervalul 28.05.2012 ora 7.00 – 29.05.2012, ora 7.00 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia si prognoza hidrologică pe raurile interioare si Dunare, din 29.05.2012, ora 06.00 

RÂURI:  

I.N.H.-G.A. a emis în data de ieri, 28.05.2012, ora 09.30, o avertizare hidrologică cod 

GALBEN, pentru intervalul 28.05.2012 ora 10:00 – 29.05.2012 ora 16:00, vizând: scurgeri 

importante pe versanti, torenţi, pâraie, râuri necadastrate şi creşteri de debite şi niveluri pe 

râuri cu depăşiri ale COTELOR DE  ATENŢIE, în bazinele hidrografice Jiu mijlociu şi 

inferior, Olt, 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, CONSTANŢA, COVASNA, 

DAMBOVIŢA, DOLJ, GALAŢI, GIURGIU, GORJ, HARGHITA, IALOMIŢA, MEHEDINŢI, OLT, 

PRAHOVA, SIBIU, TELEORMAN, TULCEA, VÂLCEA, VASLUI (22 prefecturi) – COD Galben. 

 

Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute in interval şi propagării, exceptând râurile 

din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, râurile din Banat, cursurile inferioare ale Someşului şi 

Mureşului şi cursurile superioare ale Crişurilor, Arieşului, Siretului şi Prutului unde au fost în 

scădere. 

 Debitele se situează peste mediile multianuale lunare pe majoritatea râurilor, exceptând 

râurile din Maramureş, Crişana, bazinele Lotru, Cibin, Argeş superior, Mureş şi Prut mijlociu şi 

inferior unde se situează  sub aceste valori, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 0.40-0.90. 

 Se situează peste: 

- COTELE DE ATENŢIE râurile: Jiu la s.h. Răcari (330+48)-jud.DJ şi Podari (300+40)-

jud.DJ, Glavacioc-Crovu (200+1)-jud.GR şi Teliţa la s.h. Poşta (100+22)-jud.TL.  

În interval s-a situat la COTELE DE ATENŢIE râul Desnăţui la staţiile hidrometrice: 

Călugărei (150)-jud.DJ şi Dragoia (400)-jud.DJ.  

 

Debitele vor fi în creştere datorită efectului combinat al precipitaţiilor in curs, celor prognozate şi 

propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Bega, Timiş, Bârzava, 

Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, cursurile inferioare ale Someşului şi Mureşului şi cursurile 

superioare şi mijlocii ale Crişurilor şi Arieşului unde vor fi in general in scădere. 
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 Creşteri mai importante de niveluri şi debite, cu atingerea şi chiar depăşirea COTELOR DE 

APĂRARE sunt posibile pe unele râuri din Muntenia, Dobrogea şi Moldova ca urmare a 

precipitaţiilor importante cantitativ prognozate şi propagării. 

 

DUNARE: Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 28.05 – 29.05.2012 a fost 

in creştere avand valoarea de  7300 mc/s, peste media multianuală a lunii mai (7250 mc/s). 

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

în scădere pe sectorul Galaţi-Tulcea. 

 

 Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (7300 mc/s). 

 Aval Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere la Gruia si in creştere pe sectorul Calafat-

Tulcea. 

 

2. Situaţia meteorologică in intervalul 28.05.12, ora 09 –29.05.12, ora 06 

ANM a emis în data de ieri, 28.05.2012, ora 11:00, o atenţionare/avertizare meteo cod 

GALBEN şi PORTOCALIU, vizând ploi abundente, valabilă pentru următoarele două intervale: 

-28.05.2012, ora 11 - 29.05.2012, ora 16, conform căreia în intervalul menţionat, în 

Muntenia, Dobrogea, Moldova, precum şi în sud-estul Transilvaniei şi zona Carpaţilor 

Orientali va ploua abundent, iar cantităţile de apă vor depăşi pe arii relativ extinse 20...25 

l/mp şi izolat 40...50 l/mp. Vor fi posibile descărcări electrice, intensificări ale vântului şi izolat 

grindină – atenţionare cod GALBEN. 

-28.05.2012 ora 17 - 29.05.2012 ora 12, conform căreia, în judeţele Brăila, Buzău, 

Prahova, Ialomiţa, Călăraşi, Constanţa, Tulcea, Galaţi, Vrancea, Vaslui, Bacău şi Neamţ 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 : 

- ARGEŞ, BRAŞOV, BOTOŞANI, BISTRIŢA-NĂSAUD, COVASNA, DAMBOVIŢA, 

GIURGIU, HARGHITA, IAŞI, MARAMUREŞ, MUREŞ, SUCEAVA, TELEORMAN, ILFOV si 

Municipiul BUCUREŞTI (15 prefecturi) – COD Galben  

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

PRAHOVA, TULCEA, VASLUI, VRANCEA (12 prefecturi) – COD Portocaliu 

În ţara, în regiunile din jumătatea de nord-est a ţării vremea a fost instabilă, cu cer noros şi valori 

termice mai scăzute decât cele înregistrate în mod obişnuit la sfârşitul lunii mai. A plouat în 

Muntenia, Dobrogea, Maramureş, cea mai mare parte a Moldovei şi a Transilvaniei, zone unde local 

s-au cumulat cantităţi de apă de peste 25 l/m şi izolat peste 50 l/mp. În vest şi sud-vest vremea a fost 

normală termic, iar instabilitatea atmosferică s-a manifestat mai ales după-amiaza şi seara 

prin dezvoltări noroase convective, ce au determinat pe arii restrânse descărcări electrice, 

intensificări de scurtă durată ale vântului şi averse, care punctiform au avut caracter torenţial şi au 

fost însoţite de grindină în judeţele Mehedinţi şi Gorj. În zona montană înaltă, la peste 2000 m 

altitudine, precipitaţiile au fost sub formă de lapoviţă şi ninsoare. Temperaturile maxime s-au 

încadrat între 12 grade la Ocna Şugatag, Braşov şi Deduleşti şi 24 de grade la Timişoara şi Drobeta 

Turnu Severin, iar la ora 06 se înregistrau valori termice cuprinse între 5 grade la Câmpeni şi 16 

grade la Sulina, Tulcea şi Gura Portiţei. 

Observaţii: în intervalul de diagnoză au fost emise de către SRPV Craiova 2 avertizări cod galben 

privind fenomene meteorologice periculoase imediate.  
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La Bucureşti, vremea a fost închisă şi rece. A plouat continuu şi s-au cumulat până la 18...20 l/mp. 

Vântul a suflat slab până la moderat. Temperatura maximă a fost de 14 grade la toate staţiile meteo 

(cu 11 grade mai scăzută decât media climatologică pentru sfârşitul lunii mai), iar la ora 06 se 

înregistrau 12 grade la Filaret şi Băneasa şi 13 grade la Afumaţi. 

 

3. Prognoza meteorologica in intervalul 29.05.12, ora 09 –30.05.12, ora 09 

În ţara, vremea va fi în general instabilă. În regiunile estice şi centrale, precum şi la munte 

înnorările vor fi persistente, va ploua pe arii extinse în special în cursul zilei, iar cantităţile de 

apă vor depăşi 20...25 l/mp şi local 40 l/mp. În restul teritoriului cerul va fi temporar noros, iar 

ploile, mai ales averse însoţite de fenomene electrice, se vor semnala local. Vântul va sufla slab şi 

moderat, cu unele intensificări în sudul extrem şi în sud-est. Temperaturile maxime vor fi cuprinse 

între 13 şi 23 de grade, iar cele minime între 6 şi 14 grade. 

La Bucureşti, cerul va avea înnorări, temporar va ploua, iar vântul va sufla slab şi moderat. 

Temperatura maximă va fi de 19...20 de grade, iar cea minimă de 11...12 grade. 

 

I. CALITATEA APELOR 

1.1. Pe fluviul Dunarea 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

1.2. Pe râurile interioare 

SGA Iaşi informează că în data de 28.05.2012, ora 12.00, s-a produs o poluare accidentală 

cu nămol a râului Bahlui, în Municipiul Iaşi, amonte pod Mircea cel Bătran. 

Un echipaj tehnic din cadrul SGA Iaşi s-a deplasat in teren pe cursul de apă Bahlui pentru 

verificarea, identificarea eventualei surse de poluare, recoltare probe de apă si luarea masurilor ce se 

impun. 

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. 

 

 

DIRECŢIA DE COMUNICARE 


