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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 31.05.2012 ora 07 – 01.06.2012, ora 07 

 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

 

1. Situaţia şi prognoza hidrologică pe râurile interioare şi Dunăre din 01.06.2012, ora 06 
 

RÂURI:  

 Debitele au fost în general în creştere datorită efectului combinat al precipitaţiilor 

prognozate şi propagării pe râurile din bazinul Mureşului, Oltului superior şi mijlociu, cursurile 

mijlocii şi inferioare ale râurilor Vişeu, Iza, Tur, Someş, Siret, Suceava, Bistriţa şi Bârlad. 

 Pe celelalte râuri debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinul Argeşului unde au 

fost staţionare. 

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

râurile din bazinele Crasna, Barcău, Crişuri, Bârlad, pe Jijia şi pe Prutul mijlociu şi inferior. 

 Se situează peste: 

 COTA DE INUNDAŢIE râul la staţia hidrometrică: Olt-Hoghiz (350+45)-jud.BV; 

 COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: RâulNegru-Reci (300+54)-

jud.CVşi Glavacioc-Crovu (200+30)-jud.GR. 

 În interval au fost depaşite: 

 COTELE DE INUNDAŢIE pe râul la staţia hidrometrică: Slănic-Varbilău (200+52)-

jud.PH; 

 COTELE DE ATENŢIE pe râurile la staţiile hidrometrice: Potop-Gura Foii (250)-jud.DB, 

Cartal-Pantelimon (250+60)-jud.CT, Casimcea-Cheia (150+130)-jud.CT şi Olt-Podu Oltului 

(350+24)-jud.BV. 

 Debitele vor fi in creştere datorită precipitaţiilor prevăzute si propagării pe râurile din 

bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Crişuri, Mureş şi bazinul superior si mijlociu 

al Oltului.  

 Pe celelalte râuri debitele vor fi in scădere, exceptand cele din Banat, Oltenia şi vestul 

Munteniei unde vor fi staţionare. 

 Sunt posibile creşteri mai însemnate pe unele râuri din zonele de deal şi munte din centrul si 

nordul ţării, cu atingerea şi depăşirea COTELOR DE ATENŢIE, datorită precipitaţiilor sub formă 

de aversă prognozate. 

 Se va situa peste: 

 COTA DE INUNDAŢIE râul Olt la s.h. Hoghiz (350+40)-jud.BV; 

 COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Râul Negru-Reci (300+30)-

jud.CV, Glavacioc-Crovu (200+25)-jud.GR, Casimcea-Cheia (150+30)-jud.CT şi Olt-Podu 

Oltului (350+30)-jud.BV. 

 

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor a emis în 31.05.2012: 

Ministerul Mediului şi Pădurilor 

Direcţia de Comunicare 
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- o actualizare a avertizării hidrologice, vizând scurgeri importante pe versanţi, torenţi, 

pâraie, râuri necadastrate şi creşteri de debite şi niveluri pe râuri cu depăşiri ale COTELOR DE 

ATENŢIE şi INUNDAŢIE, valabilă pentru intervalul 31.05.2012, ora 10:00 - 01.06.2012, ora 

10:00, conform căreia ,,se menţine COD PORTOCALIU pe cursul inferior al Râului Negru - 

jud. CV până în data de 31.05.2012, ora 18:00 şi pe Olt, în secţiunea Hoghiz - jud. BV până 

în data de 01.06.2012, ora 10:00; se menţine COD GALBEN pe râurile din bazinele 

hidrografice: Olt, pe sectorul Tomeşti - Feldioara – jud. HR, CV, BV, pe cursul inferior al 

Râmnicului Sărat - jud. VN, iar începând cu data de 31.05.2012, ora 18:00 şi pe cursul 

inferior al Râului Negru - jud. CV”. Se mai precizează că ,,în intervalul avertizării se pot 

atinge COTELE DE ATENŢIE şi pe alte râuri mici din zonele de deal şi de munte (din alte 

bazine hidrografice), având în vedere prognoza meteorologica care indică posibilitatea 

producerii de precipitaţii sub forma de aversă, care izolat pot depăşi 20 l/mp.”  

- o avertizare hidrologică pentru fenomene imediate, valabilă pentru intervalul 

31.05.2012, ora 16:20 - ora 19:20, vizând scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie şi 

creşteri  rapide de debite şi niveluri, conform căreia ,,ca urmare a precipitaţiilor înregistrate în 

ultima oră şi a precipitaţiilor prognozate pe baza datelor radar, în urmatoarele 3 ore se pot 

produce creşteri rapide de niveluri şi debite şi scurgeri importante pe versanţi, torenţi, 

paraie în bazinul Nişcov şi bazinul superior al râului Sarata - jud. BZ.” 

Aceste 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, Centrul de Situaţii al Guvernului, Ministerul Apărării 

Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, 

Ministerul Sănătăţii, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, 

Serviciul de Protecţie şi Pază, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, S.C. Hidroelectrica S.A., 

Agenţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare precum şi către Comitetele Judeţene pentru Situaţii 

de Urgenţă Braşov, Buzău, Covasna, Harghita şi Vrancea (4 prefecturi). 

 

DUNĂRE:  
 Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 31.05 – 01.06.2012 a fost de 

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

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

şi în creştere pe sectorul Oltenita-Tulcea. 

 Se situează peste COTA DE ATENŢIE s.h.Isaccea (320+55)-jud.TL. 

 Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (6.300 mc/s). 

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

sectorul Calarasi-Tulcea. 

 Se va situa peste COTA DE ATENŢIE s.h. Isaccea (320+74)-jud.TL. 

 

 

2. Situaţia meteorologică în intervalul 01.06.2012, ora 09 – 02.06.2012, ora 06 

 

ÎN ŢARĂ: 

 Vremea a fost apropiată de normalul termic al perioadei, dar şi în general instabilă. Cerul a 

prezentat înnorări temporare şi s-au semnalat averse, însoţite de descărcări electrice, pe arii relativ 

extinse în zona de munte, local în centrul, sudul şi estul ţării şi izolat în rest. Vântul a suflat slab şi 

moderat, cu unele intensificări în timpul ploilor. Ploile au avut şi caracter torenţial, iar cantităţile de 

apă au atins şi depăşit, pe suprafeţe mici, 15 l/mp în Muntenia (până la 57,4 l/mp la Izvoru în jud. 
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Buzău), Dobrogea (până la 36,0 l/mp la Nisipari în jud. Constanţa), Moldova (16,6 l/mp la 

Dărmăneşti în jud. Bacău) şi Transilvania (16,4 l/mp în jud. Alba). Izolat a căzut grindină la munte 

şi în judeţele Alba, Arad şi Bacău. Temperaturile maxime au fost cuprinse între 19 grade la Joseni şi 

Târgu Neamţ şi 28 de grade la Chişineu Criş, Jimbolia, Timişoara, Bechet şi Calafat, iar la ora 06 se 

înregistrau valori termice de la 8 grade la Câmpeni, Topliţa şi Întorsura Buzăului până la 18 grade la 

Gura Portiţei şi Sulina. 

Observaţii: În intervalul de diagnoză au fost emise 12 avertizări nowcasting, cod galben, pentru 

fenomene periculoase imediate, după cum urmează: 5 de către CNPM Muntenia-Bucureşti, 3 de 

către SRPV Craiova, 2 de către SRPV Sibiu şi câte 1 de către SRPV Bacău şi SRPV Constanţa 

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis în 31.05.2012, ora 10:00, o informare 

meteorologică, valabilă pentru intervalul 01.06.2012, ora 09:00 - 02.06.2012, ora 06:00, vizând 

averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului şi grindină, conform căreia „pe parcursul 

zilei de vineri şi în noaptea de vineri spre sâmbătă, instabilitatea atmosferică va fi accentuată 

în special în vestul, nordul şi centrul ţării, precum şi în zona de munte şi se va manifesta prin 

averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului ce pot lua aspect de 

vijelie şi izolat căderi de grindină; cantităţile de apă vor depăşi local 20 l/mp şi izolat 35...40 

l/mp”. Se mai precizează că ,,astfel de fenomene se vor semnala şi în restul teritoriului, dar 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, Centrul de Situaţii al Guvernului, Ministerul 

Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor 

Nucleare, Serviciul de Protecţie şi Pază, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, S.C. 

Hidroelectrica S.A., Agenţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare precum şi către toate 

Comitetele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă (42 de prefecturi). 

LA BUCUREŞTI: 

 Cerul a prezentat înnorări temporare în primele ore ale zilei, când trecător a plouat slab, apoi 

a devenit variabil. Vântul a suflat slab până la moderat. Temperatura maximă a fost de 24 de grade 

la Afumaţi şi Băneasa şi 25 de grade la Filaret, iar la ora 06 se înregistrau 12 grade la Băneasa şi 14 

grade la Afumaţi şi Filaret. 

 

3. Prognoza meteorologică în intervalul 02.06.2012, ora 09 – 03.06.2012, ora 09 

 

ÎN ŢARĂ: 

 Vremea va fi instabilă în cea mai mare parte a teritoriului. Vor fi înnorări temporar 

accentuate în vestul, centrul şi nordul ţării, unde pe arii relativ extinse se vor semnala averse, 

descărcări electrice şi intensificări de scurtă durată ale vântului ce pot lua aspect de vijelie. În 

celelalte regiuni cerul va fi temporar noros şi local, îndeosebi după-amiaza şi seara, vor fi fenomene 

de instabilitate. Vor fi condiţii de grindină, iar cantităţile de apă vor depăşi local 20 l/mp şi 

izolat 35...40 l/mp. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 şi 27 de grade, iar cele minime 

între 10 şi 17 grade. 

 

LA BUCUREŞTI: 

 Cerul va fi variabil, cu unele înnorări şi trecător averse şi descărcări electrice, mai ales după-

amiaza şi în prima parte a nopţii. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 

24...25 de grade, iar cea minimă de 14...15 grade. 
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II. CALITATEA APELOR 

 

Administraţia Bazinală de Apă Olt din cadrul Administraţiei Naţionale ,,Apele Romane”, 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt şi Comisariatul Judeţean Olt din cadrul Gărzii 

Naţionale de Mediu revin cu informaţii referitoare la poluarea accidentală cu ţiţei din data de 

30.05.2012 a râului Olteţ (pe raza oraşului Balş, judeţul Olt), astfel: 

-s-a continuat activitatea de neutralizare a ţiţeiului acumulat pe râul Olteţ, prin împrăştiere 

de material absorbant în spatele barajelor absorbante, de către echipele S.G.A. Olt, I.J.S.U. şi S.C. 

CONPET S.A., în secţiunile: punte Cioroiu, baraj retenţie (aval 2 km de puntea de la Cioroiu) şi 

cofluenţa Olteţ-Olt;  

-o echipă a S.C. CONPET S.A. şi Inspectoratul de Jandarmi Olt au împrăştiat material 

absorbant în albia şi de-a lungul malurilor Olteţului, de la podul Falcoiu spre aval, pentru 

decontaminarea zonelor cu vegetatie infestată de pe aceste porţiuni; 

-la Barajul Drăgăneşti s-a acţionat pentru colectarea peliculei de ţiţei cu 3 skimmer-e 

(aparate care separă apa de ţiţei) şi 4 vidanje aparţinând S.C. CONPET S.A., reuşindu-se colectarea 

unei cantităţi de 25 tone de apă cu ţiţei care a fost depozitată în 2 rezervoare metalice aparţinând 

S.C. Hidroelectrica S.A.; pe toată suprafaţa lacului de acumulare s-a împrăştiat material absorbant 

cu ajutorul a 8 bărci cu motor; 

- în aval, s-a montat preventiv baraj absorbant pe toată laţimea albiei şi este pregătit un 

hidrobaraj; 

- deoarece intervenţia S.C. CONPET S.A. s-a dovedit insuficientă din cauza personalului 

redus, a lipsei de combustibil şi pregătirii precare a personalului, conducerile  A.B.A. Olt şi I.J.S.U. 

Olt au intervenit prin suplimentarea forţelor de intervenţie cu personal si mijloace: 1 barcă cu motor 

de la S.G.A. Olt, 2 bărci cu motor de la S.G.A. Sibiu, 1 barcă cu motor de la A.B.A. Olt, 1 barcă cu 

motor de la A.B.A. Jiu, 1 barcă cu motor de la A.B.A. Argeş-Vedea şi 2 bărci cu motor de la 

I.J.S.U. Olt; 

- S.C. Hidroelectrica S.A. a informat asupra iminenţei evacuării dein lacul de acumulare 

Drăgăneşti, în scopul creşterii capacităţii de preluare a viiturii formate pe râul Olteţ, amonte de 

baraj, în acest caz existând pericolul ca unda de poluare să se deplaseze în aval; 

 

- reprezentanţii S.G.A. Olt au prelevat probe de apă pentru efectuarea analizelor de 

laborator; 

- nu s-a observat mortalitate în rândul păsărilor sau peştilor; 

- reprezentanţii C.J. Olt al G.N.M. au amendat S.C. Conpet S.A. cu 100.000 lei pentru 

poluarea apei râului Olteţ şi unor zone protejate (zona Voineasa-desemnat sit Natura 2000 sau 

zonele Fălcoiu şi Pod Cioroiu-Arie de Protecţie Specială ROSPA0106) 

Vom  reveni cu informaţii suplimentare. 

 

Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral din cadrul Administraţiei Naţionale 

,,Apele Romane” informează că în data de 31.05.2012, orele 11:00, s-a produs o poluare 

accidentală cu produs petrolier semnalată de către Administraţia Canalelor Navigabile S.A pe 

Canalul Poarta Albă - Midia Năvodari, la km 19. 

Pata de produs petrolier are o lungime de 30 m, pe toată lăţimea canalului. 

Reprezentanţii Căpităniei Medgidia s-au deplasatla faţa locului şi au intervenit cu substanţe 

absorbante, biodegradabile pentru neutralizarea poluantului. 

Vom  reveni cu informaţii suplimentare. 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba revine cu informaţii suplimentare referitoare la 

poluarea accidentală cu ape de mină din data de 30.05.2012, de pe raul Arieş, în dreptul localităţii 

Muncel, menţionând următoarele: 
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 precipitaţiile abundente din ultima perioadă au generat infiltraţii mari de apă în galeriile 

de mină situate la baza carierei Roşia Poieni din judeţul Alba. 

 apa din aceste galerii s-a deversat în pârâul Valea Muşca şi ulterior în râul Arieş. Acest 

lucru a condus la apariţia culorii roşu închis (coloare specifică apelor apelor de mină cu 

conţinut ridicat de oxizi de fier) pe o lungime de aproximativ 10 Km. 

 rezultatele analizelor de laborator, efectuate de către S.G.A. Alba, au indicat o 

concentraţie de 0,756 mg/l Fier dizolvat în secţiunea pârâul Valea Muşcanilor, amonte 

confluenţă cu râul Arieş. 

 unda de poluare se află la aproximativ 40 km de locul producerii poluării. 

 în momentul producerii evenimentului canalul de ape pluviale din cariera Roşia Poieni a 

fost colmatat. 

 S.C. Cuprumin Abrud S.A. a decolmatat canalul de ape pluviale, ulterior producerii 

evenimentului, astfel încât apele pluviale din carieră să fie evacuate în pârîul Muşca fără 

a mai trece prin zona gurii de evacuare a apelor de mină. 

Vom reveni cu informaţii suplimentare. 

 

III.  CALITATEA MEDIULUI 

1. În domeniul aerului 

Nu s-au înregistrat evenimente deosebite. 
 

2. În domeniul solului, apelor subterane şi vegetaţiei 

Administraţia Bazinală de Apă Olt, Sistemul de Gospodărire a Apelor Harghita din 

cadrul Administraţiei Naţionale ,,Apele Romane” şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Harghita 

informează că în data de 31.05.2012, ora 10:30, din cauza precipitaţiilor cu caracter torenţial şi a 

izvoarelor de coastă, care nu au mai fost colectate de sonda inversă, apa care s-a strâns pe plaja 

Iazului nr 4 Fagul Cetăţii (fosta exploatare minieră Bălan), comuna Sândominic, judeţul Harghita, a 

provocat o alunecare în zona versantului stâng.  

S-a creat astfel o ravenă de cca. 15 m lăţime şi 9 m adâncime iar un volum de cca. 1.100-

1.200 mc steril a fost antrenat spre aval, ajungând pe o fâneaţă situată în apropiere de treptele 

barajului (1,5 ha de sol afectate).  

O parte din steril a fost antrenat şi în pârâul Lunca Mare (Lok), aflat în aval de iaz, afluent al 

râului Olt. 

Reprezentanţii APM Harghita au prelevat probe de sol iar cei ai SGA Harghita au prelevat 

probe de apă, pentru efectuarea analizelor de laborator. 

Au fost instalate conducte care să capteze apele din sursă şi să le dirijeze în afara 

depozitului. 

Au fost convocaţi pentru data de 01.06.2012 proiectantul şi deţinătorul iazului (SC 

Conversmin Bucureşti) în vederea găsirii unei soluţii pentru menţinerea stabilităţii iazului şi a unei 

soluţii de golire controlată a iazului. 

Menţionăm faptul că Iazul nr 4 Fagul Cetăţii-Bălan, judeţul Harghita, este un depozit de 

vale, având scopul de batal chimic, cu un volum de 11,2 mil.mc, Ham=51m şi Hav=34m iar în 

proiectul de închidere se prevede că din cele cinci sonde să râmână doar una singură funcţională. 

Executantul lucrărilor de ecologizare este firma SC Castrum Corporation SRL din Negreşti Oaş. 

 

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. 
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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 


