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31 mai 2012 

 

RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 30.05.2012, ora 07:00 – 31.05.2012, ora 07:00 

 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia şi prognoza hidrologică pe râurile interioare şi Dunăre din 31.05.2012, ora 06 

RÂURI: Debitele au fost în general în creştere datorită efectului combinat al precipitaţiilor căzute 

în interval şi propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş 

inferior, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, bazinul inferior al Oltului, cursul 

superior al Vedei şi afluenţii săi, râurile din bazinul Argeşului şi râurile din Dobrogea,  unde au fost 

în scădere. Pe Prutul mijlociu şi inferior debitele au fost staţionare. 

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

râurile din Maramureş, Crişana, din bazinul Bârladului şi pe cele din bazinul mijlociu şi inferior al 

Prutului. 

 Se situează peste: 

- COTELE DE INUNDAŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Olt-Hoghiz (350+49)-jud.BV 

şi Râul Negru-Reci (400+34)-jud.CV. 

 - COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Râul Negru-Lemnia (250+66)-

jud.CV, Glavacioc-Crovu (200+33)-jud.GR, Rm.Sărat-Tataru (400+39)-jud.VN. 

 În interval s-au situat peste COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Azuga-

Azuga (90+2)-jud.PH, Cârcinov-Dobreşti (170+30)-jud.DB şi Dubas-Podiş (150+31)-jud.BC. 

  

Se menţine Avertizarea hidrologică nr. 19 din 30.05.2012. 
 

 Debitele vor fi în scădere, exceptând cursurile mijlocii şi inferioare ale râurilor: Someş, 

Mureş, Olt, Vedea, Argeş, Ialomiţa, Siret şi Bârlad, unde vor fi în creştere datorită propagării. 

 Sunt posibile creşteri mai însemnate de niveluri şi debite cu atingerea şi chiar depăşirea 

COTELOR DE APĂRARE pe unele râuri din centrul şi sudul ţării şi din zonele montane datorită 

precipitaţiilor cu caracter de aversă prognozate. 

 Se va situa peste: 

-  COTA DE INUNDAŢIE râul Olt la s.h. Hoghiz (350+20)-jud.BV.  

 -  COTA DE ATENŢIE Râul Negru la s.h. Reci (300+80)-jud.CV. 

 

DUNĂRE: Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 30.05 – 31.05.2012 a fost de 

7000 mc/s, sub media multianuală a lunii mai (7250 mc/s). 

 Debitele au fost în scădere la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş), în scădere pe sectorul 

Gruia-Bechet şi în creştere pe sectorul Corabia-Tulcea. 

 Se situează peste COTA DE ATENŢIE s.h. Isaccea (320+15)-jud.TL. 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (6700 mc/s). 
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 Aval Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia-Corabia si în creştere pe 

sectorul Tr.Măgurele-Tulcea. 

 Se va situa peste COTA DE ATENŢIE s.h. Isaccea (320+25)-jud.TL. 

 

2. Situaţia meteorologică în intervalul 30.05.2012, ora 09 –31.05.2012, ora 06  

 

În ţară, vremea s-a încălzit în cea mai mare parte a ţării, dar a fost şi în general instabilă. Cerul a 

prezentat înnorări temporar accentuate în a doua parte a zilei şi la începutul nopţii, când s-au 

semnalat averse, descărcări electrice şi intensificări de scurtă durată ale vântului în zona de munte şi 

în centru şi local în restul teritoriului, exceptând Banatul şi Dobrogea unde astfel de fenomene au 

fost izolate. Ploile au avut şi caracter torenţial, iar cantităţile de apă au depăşit, pe suprafeţe mici, 25 

l/mp în Muntenia (până la 35 l/mp la Cîndeşti Deal), în Moldova (până la 33 l/mp la Colacu), în 

Transilvania (până la 32 l/mp la Hoghiz), în Maramureş (până la 31 l/mp la Dragomireşti). În 

judeţele Bistriţa Năsăud, Mureş şi Suceava a căzut grindină. Temperaturile maxime au fost cuprinse 

între 16 grade la Întorsura Buzăului şi 27 de grade la Chişineu Criş, Sânnicolau Mare, Timişoara şi 

Bacău, iar la ora 06 valorile termice se încadrau între 9 grade la Bozovici şi 17 grade la Drobeta 

Turnu-Severin, Calafat şi Sulina. 

Observaţie: În intervalul de diagnoză au fost emise 22 avertizări nowcasting, cod galben, pentru 

fenomene periculoase imediate, 5 de către SRPV Bacău şi SRPV Cluj, 4 de către SRPV Sibiu, 3 de 

către CNPM Muntenia-Bucureşti şi SRPV Craiova şi 2 de către SRPV Timişoara. 

La Bucureşti, cerul a fost temporar noros şi după-amiaza în unele cartiere a plouat slab. Vântul a 

suflat slab până la moderat. Temperatura maximă a fost de 23 de grade la toate staţiile meteo, iar la 

ora 06 se înregistrau 13 grade la Băneasa şi 14 grade la Afumaţi şi la Filaret. 

3. Prognoza meteorologică în intervalul 31.05.2012, ora 09 –01.06.2012, ora 09 

În ţară, vremea va fi în general instabilă. În centrul şi sudul ţării, precum şi în zona de munte, 

îndeosebi pe parcursul zilei vor fi înnorări temporar accentuate, averse şi descărcări electrice. În 

restul teritoriului cerul va fi variabil, iar fenomene asociate instabilităţii atmosferice se vor semnala 

pe arii mai restrânse, după-amiaza şi în prima parte a nopţii. Izolat cantităţile de apă vor depăşi 

20 l/mp şi vor fi condiţii de grindină. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări de scurtă 

durată în timpul ploilor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 şi 27 de grade, iar cele 

minime între 6 şi 16 grade. 

La Bucureşti, cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate în a doua parte a zilei şi la 

începutul nopţii, când vor fi averse şi descărcări electrice. Vântul va sufla slab şi moderat. 

Temperatura maximă va fi de 23...24 de grade, iar cea minimă de 12...14 grade. 

II. CALITATEA APELOR 

ABA Olt informează că in data de 30.05.2012, la ora 07,00 s-a produs o poluare pe râul 

Olteţ, in urma unei avarii la conducta de ţiţei Gherceşti Icoana aparţinând SC Conpet SA.  Unda de 

poluare s-a propagat circa 30 km in aval pe o latime de 2 m. La fata locului s-au deplasat echipe de 

monitorizare si intervenţie ale SGA Olt, IJSU Olt, GNM-CJ Olt si SC Conpet SA şi s-au luat 

urmatoarele măsuri: echipele de interventie ale SGA Olt, si SC CONPET SA actioneaza in 

continuare in zonele de impact ; intrucat afluxul de poluant (titei) de pe Oltet s-a diminuat 

considerabil in sectiunea pod DN 64 la Falcoiu, operatiunile s-au concentrat la puntea pietonala de 

la Cioroiu, unde persobalul SGA Olt si SC CONPET SA imprastie in continuare material absorbant; 

SGA a mai aprovizionat 12 t de material absorbant din care pana la aceasta ora 08.00 s-a folosit 

peste 1 t; Se actioneaza de asemenea la Barajul Draganesti, unde SGA Olt si SC CONPET SA au 

montat un baraj absorbant si imprastie material absorbant; Intrucat petele de titei patrunse din Oltet 
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in lacul Draganesti incep sa se concentraze la baraj, se pregateste montarea altor baraje absorbante 

in aceasta zona; pentru aceasta operatiune se utilizeaza salupa SGA Olt. Se va reveni cu informaţii. 

 

APM Alba informează că in data de 30.05.2012 s-a observat pe raul Arieş o pată de culoare 

roşie inchis (ruginie), in dreptul localităţii Muncel. La fata locului s-au deplasat cei de la SGA Alba 

pentru a recolta probe in vederea stabilirii cauzei acestui fenomen. Se va reveni cu informaţii. 

III.  CALITATEA MEDIULUI 

1. În domeniul aerului 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite.  

 

2. În domeniul solului, apelor subterane şi vegetaţiei   

Nu au fost semnalate evenimente deosebite.  

 

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 


