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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 03.06.2012, ora 07:00 – 04.06.2012, ora 07:00 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia şi prognoza hidrologică pe râurile interioare şi Dunăre din 04.06.2012, ora 06 

RÂURI: Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, 

cursul inferior al Someşului şi cursul mijlociu şi inferior al Mureşului, unde au fost în creştere 

datorită precipitaţiilor căzute şi propagării.   

 Debitele se situează peste mediile multianuale lunare pe majoritatea râurilor, cu excepţia 

celor din bazinele hidrografice: Someşul Mic, Crasna, Barcău, Crişul Negru, Crişul Alb, Bega, 

Timiş, Cerna, Bârlad, Caraş, Prut şi afluenţii săi, unde se situează sub aceste valori, cu coeficienţi 

moduli cuprinşi între 0.40-0.90. 

 Se situează peste COTA DE ATENŢIE râul Glavacioc la staţia hidrometrică Crovu 

(200+10)-jud. GR.  
 

Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale râurilor: Somes şi 

Mures, unde vor fi în creştere datorită propagării.  

 Sunt posibile creşteri mai însemnate de niveluri şi debite pe unele râuri din zonele de deal şi 

munte datorită precipitaţiilor sub formă de aversă prognozate. 

 Se va situa la COTA DE ATENŢIE râul Glavacioc la staţia hidrometrică Crovu (200)-jud. 

GR.  
 

DUNĂRE: Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 03.06-04.06.2012 a fost de 

5700 mc/s, sub media multianuală a lunii iunie (6400 mc/s). 

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

Bechet-Tulcea şi în creştere la Calafat. 

 Nivelul Dunării se situează peste COTA DE ATENŢIE la staţia hidrometrică Isaccea 

(320+57)-jud. TL. 
 

 Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (5600 mc/s). 

 Aval Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectoarele Gruia-Calafat şi Turnu 

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

Nivelul Dunării se va situa peste COTA DE ATENŢIE la staţia hidrometrică Isaccea 

(320+51)-jud. TL. 
 

2. Situaţia meteorologică în intervalul 03.06.2012, ora 09 –04.06.2012, ora 06  

În ţară, vremea a fost în general frumoasă şi s-a încălzit în toate regiunile. Cerul a fost variabil cu 

înnorări în nord-vestul ţării, iar temporar şi în zonele de munte. După-amiaza s-au semnalat averse 

şi descărcări electrice local în Maramureş şi izolat în Transilvania şi în Carpaţii Occidentali şi 

Meridionali. Cantităţile de apă înregistrate până la ora 03 au fost uşor mai însemnate în nordul 

judeţelor Satu Mare (19 l la Camarzana) şi Maramureş (13 l/mp la Sighetu Marmaţiei). Vântul a 
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suflat slab şi moderat cu unele intensificări în timpul ploilor, dar şi în Crişana şi pe crestele 

montane. Temperaturile maxime au fost cuprinse între 22 de grade la Ocna Şugatag şi Sulina şi 32 

de grade la Zimnicea, Giurgiu, Turnu Măgurele şi Bechet. La ora 06 se înregistrau 9 grade la 

Miercurea Ciuc şi 23 de grade la Zalău. 

 

Observaţii: în intervalul de diagnoză au fost emise 5 avertizări cod galben de fenomene 

meteorologice periculoase imediate, 2 de către SRPV Cluj şi câte una de către SRPV Sibiu, SRPV 

Craiova şi CNPM.  

La Bucureşti, vremea a fost predominant frumoasă şi s-a încălzit faţă de intervalul anterior. Cerul a 

fost variabil, iar vântul a suflat slab până la moderat. Temperatura maximă a fost de 29 de grade la 

Afumaţi şi Băneasa şi 30 de grade la Filaret, iar la ora 06 se înregistrau 15 grade la staţia meteo 

Băneasa, 17 grade la Afumaţi şi 18 grade la Filaret. 

3. Prognoza meteorologică în intervalul 04.06.2012, ora 09 –05.06.2012, ora 09 

În ţară, vremea va fi călduroasă în cea mai mare parte a ţării, cu temperaturi maxime de la 24 de 

grade pe litoral până la 33...34 de grade în Câmpia Română. Cerul va fi variabil, cu înnorări 

accentuate noaptea în regiunile vestice, unde se vor semnala descărcări electrice, intensificări de 

scurtă durată ale vântului şi local averse. Vor fi condiţii de grindină. În restul teritoriului astfel de 

fenomene se vor semnala izolat, îndeosebi după-amiaza, mai ales în zona de munte şi în nordul 

teritoriului. Temperaturile minime se vor încadra între 10 şi 20 de grade. 

La Bucureşti, vremea va fi călduroasă, cu o maximă a temperaturii aerului de 32...33 de grade. 

Cerul va fi variabil, cu înnorări după-amiaza, însă condiţiile de ploaie vor fi reduse. Vântul va sufla 

slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 16...18 grade. 

II. CALITATEA APELOR 

Pe râurile interioare 

A.P.M Olt revine cu informaţii referitoare la poluarea accidentală cu ţiţei a râului Olteţ din 

zona oraşului Balş din data de 30 mai 2012. Măsuri întreprinse: 

 -la barajul hidrotehnic Drăgăneşti-Olt, echipele de interventie ale CONPET colectează 

barajele plutitoare; 

 -firmele specializate în decontaminarea mediului contractate de CONPET continuă să 

colecteze vegetaţia şi alte materiale plutitoare contaminate cu ţiţei acumulate pe suprafaţa râului Olt 

în amonte de baraj.  

 

Pe fluviul Dunărea şi pe Marea Neagră nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

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 
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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. 
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