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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 27.04.2020, ora 08.00 – 28.04.2020, ora 08.00 

 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia şi prognoza hidro pe râurile interioare şi Dunăre din 28.04.2020, ora 7.00 

RÂURI 

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursul superior al Prutului, unde au fost 

în ușoară creștere, ca urmare a propagării. 

Debitele se situează la valori sub 30% din normalele lunare, mai mari (în general la valori 

cuprinse între 30-50%) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Someșul Mare, Someșul 

Mic, Bârzava, bazinul superior și mijlociu al Jiului, pe unii afluenți ai Oltului inferior, pe 

cursurile râurilor Teleorman și Neajlov, pe râurile din Dobrogea și pe cele din bazinul superior 

al Bistriței. 

Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE. 

 

Debitele vor fi în general staţionare. 

Sunt posibile creşteri izolate de niveluri şi debite pe unele râuri mici din vestul țării și din 

zonele de munte ca urmare a precipitațiilor slabe prognozate și cedării apei din stratul de 

zăpadă aferent zonelor montane înalte. 

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE. 

 

DUNĂRE 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 27-28.04.2020 a fost staţionar, 

având valoarea de 3350 m3/s, sub media multianuală a lunii aprilie (7900 m3/s). 

În aval de Porţile de Fier debitele au fost în general staţionare, exceptând sectoarele Gruia-

Calafat şi Giurgiu-Călăraşi, unde au fost în scădere. 

 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (3350 m3/s). 
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În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectoarele Gruia-Calafat şi Olteniţa-

Vadu Oii şi relativ staţionare pe sectoarele Bechet-Giurgiu şi Brăila-Tulcea. 

 

2. Situaţia meteorologică în intervalul 27.04.2020, ora 08.00 –28.04.2020, ora 06.00 

În ţară, vremea a fost frumoasă, cu valori termice diurne care s-au situat în jurul mediilor 

climatologice specifice perioadei. Cerul a fost mai mult senin, cu înnorări trecătoare pe 

parcursul zilei în regiunile estice, precum și în Carpații Orientali și Meridionali, iar în a doua 

parte a nopții în vest, unde cu totul izolat a plouat slab. Vântul a suflat slab și moderat. Stratul 

de zăpadă era încă prezent pe alocuri în zona montană înaltă, la peste 1900 m altitudine, şi 

măsura până la 101 cm în Munţii Făgăraş. Temperaturile maxime s-au încadrat între 14 

grade la Mangalia și 23 de grade la Băile Herculane, Calafat și Moldova Nouă. La ora 06.00 

se înregistrau valori termice cuprinse între -5 grade la Miercurea Ciuc și 13 grade la 

Dumbrăvița de Codru, Șiria și Oravița. La sfârşitul nopţii s-a produs brumă în estul 

Transilvaniei și în centrul Moldovei. 

 

La Bucureşti vremea a fost frumoasă și normală din punct de vedere termic. Cerul a fost 

senin, iar vântul a suflat slab până la moderat. Temperatura maximă a fost de 21 de grade 

la Afumați și Băneasa și 22 de grade la Filaret. La ora 06.00 se înregistrau 2 grade la stația 

meteo Băneasa, 5 grade la Afumați și 6 grade la Filaret. 

 

3. Prognoza meteorologică în intervalul 28.04.2020, ora 08.00–29.04.2020, ora 8.00 

În ţară, vremea se va încălzi. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare, averse și descărcări 

electrice, mai ales după-amiaza și noaptea, local în Crișana, în Maramureș, în zona 

Carpaților Occidentali, în nordul Carpaților Orientali și izolat în restul teritoriului. Vântul va 

sufla slab și moderat, cu intensificări în sud-est (local cu viteze la rafală în general între 45 

și 55 km/h), dar de scurtă durată și în timpul ploilor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în 

general, între 15 și 25 de grade, iar cele minime se vor încadra între 5 şi 15 grade, mai 

scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, spre 1 grad. 

 

La Bucureşti vremea se va încălzi ușor. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la 

moderat. Temperatura maximă va fi de 24...25 de grade, iar cea minimă de 8...10 grade. 
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II. CALITATEA APELOR 

Pe râurile interioare 

A.B.A. Mureș informează că la 25.04.2020 a fost semnalată o deversare de ape uzate în 

pârâul Niraj pe strada Plopilor din orașul Miercurea Nirajului, jud. Mureș. În urma verificărilor 

efectuate la fața locului de către personalul S.G.A. Mureș fenomenul de poluare nu a fost 

confirmat.       

 

Pe fluviul Dunărea și pe Marea Neagră 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 intervalul 21-26.04.2020 în cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare nu s-au 

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

ale pragurilor de alertă și informare pentru O3 (ozon) și ale mediei zilnice de 50 µg/m3 pentru 

PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul sub 10 microni). 

 

2. În domeniul solului şi vegetaţiei 

Garda Forestieră Ploiești: 

-informează despre un incendiu izbucnit în ziua de 24.04.2020, în jurul orei 10:00, în zona 

orașului Azuga, pe raza Ocolului Silvic Azuga, jud. Prahova. Acesta a afectat o suprafață de 

0,02 ha de litieră și a fost stins în aceeași zi, la ora 12:30, de personalul silvic, pompieri 

(militari și civili), polițiști, jandarmi și cetățeni; 

-informează despre un incendiu izbucnit în ziua de 25.04.2020, în jurul orei 10:30, în zona 

comunei Ludești, pe raza Ocolului Silvic Valea Mare, jud. Dâmbovița. Acesta a afectat o 

suprafață de 1 ha de litieră și a fost stins în aceeași zi, la ora 15:45, de personalul silvic și 

pompierii militari; 

-informează despre un incendiu izbucnit în ziua de 26.04.2020, în jurul orei 16:30, în zona 

comunei Ludești, pe raza Ocolului Silvic Valea Mare, jud. Dâmbovița. Acesta a afectat o 

suprafață de 5 ha de litieră și a fost stins în aceeași zi, la ora 21:45, de personalul silvic, 

pompierii militari și cetățeni. 
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Garda Forestieră Timișoara informează despre un incendiu izbucnit la 26.04.2020, în jurul 

orei 19:30, în zona satului Tapia (localitate componentă a municipiului Lugoj), pe raza 

Ocolului Silvic Lugoj, jud. Timiș. Acesta a afectat o suprafață de 0,02 ha de litieră și a fost 

stins în aceeași zi, la ora 19:50, de personalul silvic. 

 

G.N.M.-C.J. Timiș și A.P.M. Timiș informează că în ziua de 27.04.2020, în jurul orei 11:40, 

s-a produs o poluare cu cca 800 l de acid sulfuric a platformei betonate din incinta societăţii 

S.C. Kuehne+Nagel S.R.L. din comuna Dumbrăviţa în urma fisurării unui recipient de 1 mc 

în timpul descărcării acestuia dintr-un camion. Personalul societăţii a răspândit nisip în 

vederea limitării scurgerilor, iar echipajele I.S.U. Timiș au acţionat cu var pentru neutralizare. 

G.N.M.-C.J. Timiș a dispus măsuri de eliminare a materialelor contaminate prin operatori 

economici autorizaţi. Se va reveni cu informaţii.           

 

3.  În domeniul supravegherii radioactivităţii mediului   

Menționăm că pentru factorii de mediu urmăriți nu s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de 

avertizare/alarmare și nu s-au semnalat evenimente deosebite. Parametrii constataţi la 

staţiile de pe teritoriul României s-au situat în limitele normale de variație 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. 

 

 

 

DIRECȚIA DE COMUNICARE 

 

 

 

 

 


