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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 04.06.2012 ora 07 – 05.06.2012, ora 07 

 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

 

1. Situaţia şi prognoza hidrologică pe râurile interioare şi Dunăre din 05.06.2012, ora 06 
 

RÂURI:  

 Debitele au fost în scădere, exceptând cursurile mijlocii şi inferioare ale Mureşului şi 

Timişului unde au fost în creştere prin propagare. Pe afluenţii Argeşului, pe Prutul mijlociu şi 

inferior, pe râurile din bazinul Jijiei şi cele din Dobrogea debitele au fost staţionare.  

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

râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crisul Negru, Crisul Alb, Bega, Timiş, Caraş, 

Cerna, Suceava, Moldova, Bârlad, Prut şi afluenţii săi, unde se situează sub aceste valori, cu 

coeficienţi moduli cuprinşi între 0.30-0.80. 

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

(200+4)-jud.GR.  

Debitele vor fi in creştere. 

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. 

 

DUNĂRE:  
 Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 04.06 – 05.06.2012 a fost de 

5.600 mc/s, sub media multianuală a lunii iunie (6.400 mc/s). 

 Debitele au fost în scădere la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) şi pe tot sectorul aval Porţile 

de Fier. 

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

(320+49)-jud.TL. 

 Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (5.500 mc/s). 

 Pe tot sectorul aval Porţile de Fier debitele vor fi în scădere. 

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

(320+41)-jud.TL. 

 

 

2. Situaţia meteorologică în intervalul 05.06.2012, ora 09 – 06.06.2012, ora 06 

 

ÎN ŢARĂ: 

Ministerul Mediului şi Pădurilor 

Direcţia de Comunicare 
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 Vremea s-a menţinut în general frumoasă şi a continuat să se încălzească uşor în cea mai 

mare parte a ţării, devenind mai caldă decât în mod normal pentru acestă dată. Temperaturile 

maxime s-au încadrat între 21 de grade la Sulina şi 34 de grade la Giurgiu şi Târgu Ocna. Izolat şi 

trecător, în orele amiezii indicele de confort termic, temperatură umezeală (ITU) a atins şi depăşit 

uşor pragul critic de 80 în Muntenia, sudul Moldovei şi vestul Dobrogei. Cerul a fost variabil, cu 

unele înnorări după-amiza şi seara în zona de munte, precum şi în centrul şi nord-estul teritoriului, 

unde izolat au fost averse şi descărcări electrice. Vântul a prezentat unele intensificări în est, centru 

şi vest şi pe crestele montane. În cursul nopţii, instabilitatea atmosferică s-a accentuat treptat în 

regiunile vestice, centrale şi nordice, unde temporar înnorările au fost accentuate şi local s-au 

semnalat frecvente averse, însoţite de descărcări electrice şi intensificări ale vântului. Ploile au avut 

şi caracter torenţial, iar cantităţile de apă au depăşit pe arii restrânse 20 l/mp în Moldova (până la 30 

l/mp la Dragoşa, jud. Suceava), Oltenia (până la 27 l/mp la Reşca, jud Olt), Maramureş (până la 23 

l/mp la Ocna Şugatag) şi Transilvania (până la 22 l/mp la Târgu Mureş). Pe raza judeţelor Cluj, 

Mureş, Olt şi Suceava au fost consemnate căderi de grindină. La ora 06 valorile temice se încadrau 

între 12 grade la Miercurea Ciuc şi Întorsura Buzăului şi 20 de grade la Alexandria, Botoşani, 

Galaţi, Roşiori de Vede şi Zimnicea. 

Observaţii: În intervalul de diagnoză au fost emise pentru fenomene meteo periculoase imediate 

2 avertizări cod portocaliu: câte o avertiyare de către SRPV Sibiu şi SRPV Cluj şi 29 avertizări 

cod galben:  7 avertizări de către SRPV Cluj, 6 avertizări de către SRPV Craiova, câte 5 

avertizări de către SRPV Sibiu, SRPV Bacău şi SRPV Timişoara şi o avertizare de către CNPM 

pentru Muntenia. 

 Administraţia Naţională de Meteorologie a emis în 04.06.2012, ora 11:00, o atenţionare 

meteorologică – COD GALBEN, valabilă pentru intervalul 05.06.2012, ora 10:00 - 06.06.2012, 

ora 18:00, vizând descărcări electrice, intensificări ale vântului cu aspect de vijelie, averse 

însemnate cantitativ, conform căreia „instabilitatea atmosferică se va accentua începând din 

vestul ţării şi va cuprinde marţi toate regiunile, iar miercuri se va manifesta cu precădere în 

jumătatea de est a teritoriului; vor fi frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului ce 

vor lua aspect de vijelie, izolat căderi de grindină şi averse ce vor avea şi caracter torenţial; 

cantităţile de apă vor depăşi local 20...25 l/mp şi izolat 50…60 l/mp, în special în zonele 

deluroase şi montane, precum şi în regiunile nordice”. Se mai precizează faptul că, în funcţie de 

evoluţia si intensitatea fenomenelor prognozate, Administraţia Naţională de Meteorologie va 

actualiza prezentul mesaj prin avertizări meteorologice ulterioare. 

 Această atenţionare meteorologică 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: 

 Vremea a fost călduroasă şi s-a menţinut frumoasă. Cerul a fost variabil, iar vântul a suflat 

slab până la moderat. Temperatura maximă a fost de 31 de grade la Afumaţi şi Băneasa şi 32 de 

grade la Filaret, iar la ora 06 se înregistrau 16 grade la Băneasa, 17 grade la Afumaţi şi 18 grade la 

Filaret. 

 

3. Prognoza meteorologică în intervalul 06.06.2012, ora 09 – 07.06.2012, ora 09 
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ÎN ŢARĂ: 

 Instabilitatea atmosferică se va accentua începând din vestul ţării şi va cuprinde toate 

regiunile. Vor fi înnorări temporar accentuate, frecvente descărcări electrice, intensificări ale 

vântului ce vor lua aspect de vijelie, izolat căderi de grindină şi averse ce vor avea şi caracter 

torenţial. Cantităţile de apă vor depăşi local 20...25 l/mp şi izolat 50...60 l/mp, în special în 

zonele deluroase şi montane, precum şi în regiunile nordice. Astfel de fenomene se vor semnala 

mai ales spre seară şi noaptea în estul şi sud-estul extrem, când în partea de vest şi sud-vest ploile 

vor fi în restrângere. Valorile termice vor marca o scădere semnificativă în vestul, nordul şi centrul 

teritoriului, temperaturile maxime urmând a se încadra între 18...20 de grade în Dealurile de Vest şi 

30...32 de grade în Bărăgan şi Podişul Moldovei, iar cele minime vor fi cuprinse în general între 

10  şi 18 grade. 

 

LA BUCUREŞTI: 

 Vremea va deveni instabilă. Temporar înnorările vor fi accentuate şi se vor semnala 

descărcări electrice, intensificări ale vântului şi averse însemnate cantitativ. Temperatura 

maximă, în scădere, se va situa în jurul valorii de 27 de grade, iar cea minimă va fi de 15...16 grade. 

 

II. CALITATEA APELOR 

Sistemul de Gospodărire a Apelor Olt din cadrul Administraţiei Naţionale ,,Apele 

Romane” şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt revin cu informaţii suplimentare referitor la 

poluarea accidentală cu ţiţei a râului Olteţ din zona oraşului Balş din data de 30 mai 2012, 

menţionând următoarele: 

 la barajul hidrotehnic Drăgăneşti-Olt, se continuă colectarea şi vidanjarea ţiţeiului din 

fronturile deversoare ale barajului, 2 vidanje au fost încărcate şi alte 2 sunt în aşteptare; 

 SC CONPET SA împreună cu firme specializate efectuează colectarea vegetaţiei 

contaminate şi a materialelor plutitoare care sunt antrenate de apă; 

 preventiv, în aval de barajul Frunzaru se întinde un baraj plutitor; 

 s-au ridicat toate barajele plutitoare de pe pârâul Olteţ, apa nu mai prezintă produse 

petroliere până la varsare în râul Olt; 

 în zona unde s-a produs spartura se realizează o punte şi se lucrează prin escavare 

pentru a se ajunge la conductă, pentru remedierea spărturii; 

 se preleveaza noi probe de apă pentru efectuarea analizelor fizico-chimice de către 

Laboratorul S.G.A. Olt. 

 

Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu din cadrul Administraţiei Naţionale ,,Apele 

Romane” şi Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Sibiu informează că în data de 

04.06.2012, ora 14:30, în zona municipiului Sibiu, s-a observat prezenţa unei pelicule cu irizaţii 

(ulei fără miros specific de produs petrolier) pe suprafaţa apei râului Cibin, în zona canalului 

pluvial de la intersecţia strazii Distribuţiei cu strada Râului. Nu s-a constatat mortalitate piscicolă. 

Au fost prelevate probe de apă pentru efectuarea analizelor fizico-chimice de laborator. În 

urma inspectării vizuale de către reprezentanţii SGA Sibiu, SC Apă-Canal, ARPM Sibiu, CJ Sibiu 

al GNM nu s-a reuşit identificarea sursei de poluare. Poluarea a fost sistată la ora 17.30. 

 

III.  CALITATEA MEDIULUI 

1. În domeniul aerului 

Nu s-au înregistrat evenimente deosebite. 
 

2. În domeniul solului, apelor subterane şi vegetaţiei 
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 Sistemul de Gospodărire a Apelor Harghita din cadrul Administraţiei Naţionale ,,Apele 

Romane” revine cu informaţii suplimentare referitoar la poluarea accidentală produsă în data de 

31.05.2012, ora 10:30, în urma surpării versantului stâng al Iazului nr 4 Fagul Cetăţii (fosta 

exploatare minieră Bălan), comuna Sândominic, judeţul Harghita, menţionând următoarele: 

- incidentul s-a produs din cauza lipsei captării izvoarelor de coastă în perioada 1970-1980 

la care s-au suprapus condiţii meteorologice extreme; 

- sterilul de iaz scurs a afectat 1,5 ha fâneaţă iar o parte a ajuns în pârâul Lunca Mare 

(Lok), aflat în aval de iaz, afluent al râului Olt; 

- a fost închisă sonda inversă şi au fost instalate conducte care să capteze apele din sursă şi 

să le dirijeze în afara depozitului; 

- a fost realizat un dig din saci de nisip pentru stoparea antrenării sterilului în pr. Lunca 

Mare; 

- se menţionează faptul că în caz de schimbare a PH-ului apei, metelele grele din fracţiune 

nedizolvată se pot dizolva în apa pârâului Lunca Mare. 

 

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 


