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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 06.06.2012, ora 07:00 – 07.06.2012, ora 07:00 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia şi prognoza hidrologică pe râurile interioare şi Dunăre din 07.06.2012, ora 06 

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

şi propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice Vedea şi Argeş, bazinul inferior al Oltului 

şi cursurile superioare şi mijlocii ale râurilor: Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna şi 

Jiu, unde au fost în scădere. 

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

râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crişul Alb, Bârzava, Cerna, unii afluenţi ai 

Oltului inferior, Siret şi Prut, unde se situează sub aceste valori cu coeficienţi moduli cuprinşi între 

0.30-0.90 şi mai mici (0.10-0.20) pe Bârlad şi Jijia.  

 Nivelurile pe rauri la statiile hidrometrice se situeaza sub COTELE DE ATENŢIE. 
 

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

Vişeu, Iza, Tur, Someş, Lăpuş, Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş, Târnave, Ialomiţa, Prahova, Buzău, 

Rm. Sărat, Putna, Bistriţa, Moldova, Suceava, Bârlad, Prut şi Jijia, unde vor fi în creştere doar prin 

propagare. 

Pe râurile din Dobrogea debitele vor fi staţionare. 

Sunt posibile creşteri de niveluri şi debite pe unele râuri mici din nordul, nord-estul ţării şi 

zona de munte datorită averselor slabe cantitativ prognozate. 

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

DUNĂRE: Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 06.06-07.06.2012 a fost de 

5500 mc/s, sub media multianuală a lunii iunie (6400 mc/s). 

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

aval Porţile de Fier. 

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

(320+25)-jud. TL. 
 

 Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (5600 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+10)-jud. TL. 

 
 

2. Situaţia meteorologică în intervalul 06.06.2012, ora 09 –07.06.2012, ora 06  

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis în data de 06.06.2012, ora 08:00, o 

atenţionare meteorologică – COD GALBEN, valabilă pentru intervalul 06.06.2012, orele 

08:00–18:00, conform căreia „în nordul, centrul, estul ţării şi zonele de munte instabilitatea 

Ministerul Mediului şi Pădurilor 

Direcţia de Comunicare 

 

 
 



Adresa: B-dul Libertăţii nr. 12, Sector 5, Bucureşti 
Telefon: 021 316 61 38 

                               http://www.mmediu.ro  

atmosferică se va menţine accentuată şi vor fi averse, descărcări electrice, intensificări ale 

vântului şi izolat căderi de grindină. Cantităţile de apă vor mai depăşi local 15 l/mp şi izolat  

30...40 l/mp”. 

  

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 vizate: ALBA, BACĂU, BRAŞOV, BRĂILA, 

BOTOŞANI, BUZĂU, BISTRIŢA-NĂSĂUD, CĂLĂRAŞI, CLUJ, CONSTANŢA, COVASNA, 

DÂMBOVIŢA, GALAŢI, HARGHITA, HUNEDOARA, IAŞI, IALOMIŢA, MARAMUREŞ, MUREŞ, 

NEAMŢ, PRAHOVA, SĂLAJ, SIBIU, SUCEAVA, TULCEA, VASLUI, VRANCEA, ILFOV şi 

Municipiul BUCUREŞTI (29 de prefecturi).  

În ţară, vremea a fost în general instabilă şi s-a răcit. Cerul a fost variabil în Banat şi Oltenia, iar în 

celelalte regiuni a fost mai mult noros. Au căzut averse şi s-au semnalat descărcări electrice în 

Transilvania, Moldova, Muntenia, Dobrogea şi la munte, în cea mai mare parte a Crişanei şi 

Maramureşului şi izolat în Banat. Din datele primite până la ora 03, cantităţile de apă au depăşit 

local 15 l/mp şi au fost de până la 28 l/mp în Dobrogea (Tulcea), 24 l/mp în Muntenia (Brăila), 23 

l/mp în Transilvania (Zagon-jud. Covasna), 20 l/mp în Moldova (Bârlad). Vântul a prezentat 

intensificări mai ales în cursul zilei în Oltenia şi în zona montană înaltă, precum şi în timpul ploilor. 

Temperaturile maxime au fost cuprinse între 13 grade la Întorsura Buzăului şi Târgu Secuiesc şi 26 

de grade la Sfântu Gheorghe Deltă, iar la ora 06 se înregistrau 6 grade la Câmpeni şi 17 grade la 

Tulcea şi Gura Portiţei. 

Observaţii: în intervalul de diagnoză au fost emise 4 avertizări nowcasting pentru fenomene 

periculoase imediate, 3 de către SRPV Craiova şi una de către CNPM Bucureşti pentru Muntenia. 

La Bucureşti, vremea a fost uşor instabilă si s-a răcit. Cerul a fost mai mult noros, iar trecător s-au 

semnalat averse slabe. Vântul a suflat slab şi moderat. Temperatura maximă a fost de 18 de grade la 

Afumaţi, 19 grade la Băneasa şi 20 de grade la Filaret, iar la ora 06 se înregistrau 12 grade la 

Băneasa, 13 grade la Afumaţi şi 14 grade la Filaret.  

3. Prognoza meteorologică în intervalul 07.06.2012, ora 09 –08.06.2012, ora 09 

În ţară, vremea se va încălzi şi va fi în general frumoasă. Cerul va fi variabil, cu înnorări şi izolat 

ploi slabe în nordul, nord - estul ţării şi în zona de munte, unde vor fi posibile şi descărcările 

electrice. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări în regiunile estice. Temperaturile 

maxime se vor încadra între 20 şi 28 de grade, iar cele minime de la 5...6 grade în depresiuni, până 

la 16...17 grade pe litoral şi în Dealurile de Vest. 

La Bucureşti, vremea se va încălzi şi va fi predominant frumoasă, cu cerul variabil. Vântul va sufla 

slab până la moderat. Temperatura maximă va fi în jur de 26 de grade, iar cea minimă de 12...14 

grade. 
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II. CALITATEA APELOR 

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   

 A.R.P.M. Piteşti informează despre producerea în data de 06.06.2012, ora 08:30, a unei 

poluări accidentale cu 60 l apă de zăcământ a unei suprafeţe de 20 mp de sol (teren arabil – cultură 

de grâu) în zona localităţii Sămara, jud. Argeş, datorită coroziunii unei conducte. Măsuri 

întreprinse: s-a oprit pomparea, s-a izolat suprafaţa afectată, se efectuează lucrări de ecologizare. 

 

La nivelul fondului forestier nu s-au înregistrat incendii sau doborâturi de vânt. 
 

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. 
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