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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITAŢII MEDIULUI 

in intervalul 11.06.2012 ora 7.00 – 12.06.2012, ora 7.00 
 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia si prognoza hidrologică pe raurile interioare si Dunare, din 12.06.2012, ora 06.00 

RÂURI:  

I.N.H.-G.A. a emis în data de 11.06.2012, ora 09.30, o avertizare hidrologică pentru 

intervalul 11.06.2012 ora 10:00 – 12.06.2012 ora 10:00, vizând: scurgeri importante pe 

versanţi, torenţi, pâraie, râuri necadastrate şi creşteri de debite şi niveluri pe râuri cu depăşiri 

ale COTELOR DE APĂRARE: cod ROŞU(pe râul Bega sector Făget-Balinţ), cod 

PORTOCALIU(pe râul Bega sector Balint-Chizătau), şi cod GALBEN pentru bazinele hidrografice 

Bega,Vişeu, Iza, Tur, Someş, Arieş.  

 Această avertizare hidrologică a fost transmisă de către Centrul Operativ pentru Situaţii de 

Urgenţă din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor la: Inspectoratul General pentru Situaţii de 

Urgenţă, Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul 

Administraţiei şi Internelor, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, S.C. Hidroelectrica S.A., 

Agentia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, precum şi la Comitetele Judeţene pentru Situaţii de 

Urgenţă vizate: TIMIŞ (1 prefectură) – COD Roşu  

 TIMIŞ (1 prefectură) – COD Portocaliu 

 ALBA, CLUJ, MARAMUREŞ, SATU-MARE, SĂLAJ (5 prefecturi) – COD Galben 

 

 Debitele au fost în creştere pe râurile din nordul, centrul şi vestul ţării ca urmare a 

precipitaţiilor sub formă de aversă căzute în interval. 

 Pe afluenţii Oltului inferior şi pe râurile din Dobrogea debitele au fost staţionare, iar pe 

celelalte râuri au fost în general în scădere uşoară. 

 Debitele se situează sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 

0.30-0.90, mai mici (sub 0.30) pe râurile din bazinele hidrografice Bârlad şi Jijia şi mai mari (în 

jurul şi peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Bega şi 

Timiş superior, Târnava Mică, Bistriţa, Glavacioc, Neajlov, Sabar, cursul superior şi mijlociu al 

Mureşului, Oltul superior şi afluenţii săi, cursul inferior al Prahovei şi cursul superior al Trotuşului. 

Se situeză peste: COTELE DE ATENŢIE râul Bega-Balinţ (450+4) si Bega-Chizătău 

(200+12) - ambele in jud.TM  
 

Debitele vor fi in crestere pe râurile din Crişana datorită precipitaţiilor căzute in interval şi 

celor prognozate şi numai prin propagare pe cele din bazinele superioare şi inferioare ale 

Someşului, Mureşului, Moldovei, Sucevei, Moldovei şi Bistriţei. 

Pe celelalte râuri debitele vor fi in general in scădere uşoară exceptând râurile din Dobrogea 

unde vor fi relativ  staţionare. 

 Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE. 
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DUNARE: Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 11.06 – 12.06.2012 a fost 

de 6200 mc/s, sub media multianuală a lunii iunie (6400 mc/s). 

 Debitele au fost în creştere la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) şi pe sectorul Gruia-Calafat 

şi în scădere pe sectorul Bechet-Tulcea.  

 Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi stationar (6200 mc/s). 

 Aval Porţile de Fier, debitele vor fi în creştere pe sectorul Gruia-Bechet şi în scădere pe 

sectorul Corabia-Tulcea. 

 

 

2. Situaţia meteorologică in intervalul 11.06.12, ora 09 –12.06.12, ora 06 

În ţara, în vestul, centrul, nordul ţării şi la munte instabilitatea atmosferică s-a menţinut accentuată 

şi s-a manifestat prin înnorări temporare şi averse însoţite de descărcări electrice, mai ales în cursul 

zilei. Cantităţie de apă confirmate până la ora 03 au depăşit pe arii restrânse 15...20 l/mp (27 l/mp în 

Transilvania la Micfalău - jud. Covasna, 22 l/mp în Crişana la Oradea, 22 l/mp în Maramureş la 

Sighetul Maramaţiei, 20,8 l/mp în Banat la Gătaia - jud. Timiş şi 19 l/mp în Moldova la Dolheşti - 

jud. Suceava).  Izolat în judeţele Bihor, Arad, Timiş, Suceava, Bacău şi în nordul Carpaţilor 

Orientali au fost consemnate căderi de grindină.  În restul teritoriului cerul a fost variabil cu unele 

înnorări în cursul nopţii când s-au semnalat descărcări electrice şi averse,  în Oltenia şi pe arii 

restrânse în Muntenia. Vântul a prezentat intensificări locale în Moldova şi zona montană înaltă şi 

de scurtă durată  în timpul ploilor. Temperaturile maxime în scădere faţă de ziua precedentă 

îndeosebi în jumătatea vestică, s-au încadrat între 22 de grade la Dumbrăviţa de Codru, Mangalia şi 

Târgu Lăpuş şi 31 de grade la Giurgiu, Zimnicea, Bechet, Turnu Măgurele şi Calafat. La ora 06 se 

înregistrau valori termice cuprinse între 11 grade la Joseni şi 22 de grade la Călăraşi. 

Observaţii: În intervalul de diagnoză au fost emise 10 avertizări cod galben pentru fenomene meteo 

periculoase imediate: 3 avertizări de către SRPV Timişoara şi SRPV Craiova, 2 avertizări de către 

SRPV Bacău şi câte o avertizare de către SRPV Cluj şi Sibiu.  

La Bucureşti, vremea a fost caldă şi predominant frumoasă. Cerul a fost variabil cu unele înnorări 

în prima parte a zilei, dar mai ales în cursul nopţii când trecător au fost averse slabe însoţite de 

descărcări electrice. Vântul a suflat slab şi moderat. Temperatura maximă a fost de 29 de grade la 

Băneasa şi Afumaţi şi de 30 de grade la Filaret. La ora 06 se înregistrau 18 grade la Băneasa, 19 

grade la Afumaţi şi 20 de grade la Filaret. 

 

 

3. Prognoza meteorologica in intervalul 12.06.12, ora 09 –13.06.12, ora 09 

În ţara, în vestul şi nord-vestul ţării, precum şi în zona de munte, vremea va rămâne instabilă şi pe 

arii relativ extinse vor fi averse, descărcări electrice şi intensificări de scurtă durată ale vântului. 

Izolat, cantităţile de apă vor depăşi 25 l/mp şi vor fi condiţii de grindină. În restul teritoriului, 

vremea va fi călduroasă, iar astfel de fenomene se vor semnala pe arii restrânse, cu precădere în 

timpul zilei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 şi 34 de grade, iar cele minime între 14 

şi 22 de grade, mai scăzute în depresiuni. Indicele de confort termic temperatură-umezeală va 

atinge pragul critic de 80, izolat în sudul ţării. 

La Bucureşti, cerul va fi variabil, cu unele înnorări mai ales în prima parte a zilei, când vor fi 

condiţii  pentru ploi slabe de scurtă durată. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 32 de 

grade, iar cea minimă va fi de 19...20 de grade. 
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I. CALITATEA APELOR 

1.1. Pe fluviul Dunarea 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

1.2. Pe râurile interioare 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

1.3. Pe Marea Neagra 

 Căpitania Zonală Constanţa informeaza că în data de 09.06.2012 în jurul orelor 13.30-14.00 

pe timpul curaţarii bordajului M/T Nilufer Sultan de ulei de palmier întarit, o parte din aceste 

reziduri sub formă de fulgi întariţi au cazut pe suprafaţa mării în acvatoriul danei 69 a portului 

Constanţa, judeţul Constanţa, între bordajul navei si cheu, afectând o suprafaţă de cca. 2 mp. 

 Comandantul M/T Nilufer Sultan a fost sancţionat contravenţional cu amendă în cuantum de 

8.000 lei, conform HG 876/2007, art 4, lit. a.  

 Nava a fost înconjurată cu baraj plutitor antipoluare iar fulgii au fost colectaţi de pe 

suprafaţa marii de către echipajul navei. 

 

II.  CALITATEA MEDIULUI 

1.  În domeniul aerului 

ANPM informează: 

- în data de 08.06.2012, nu au fost înregistrate depăşiri ale pragurilor de alertă pentru NO2 şi 

SO2, pragurilor de alertă şi informare pentru ozon. Valoarea limită zilnică pentru  PM10 

(50µg/mc) a fost depăşită la staţia GJ2 Rovinari (industrial).  

-în data de 09.06.2012, nu au fost înregistrate depăşiri ale pragurilor de alertă pentru NO2 şi 

SO2, pragurilor de alertă şi informare pentru ozon. Valoarea limită zilnică pentru  PM10 

(50µg/mc) a fost depăşită la staţia GJ2 Rovinari (industrial). 

- în data de 10.06.2012, nu au fost înregistrate depăşiri ale pragurilor de alertă pentru NO2 şi 

SO2, pragurilor de alertă şi informare pentru ozon. Valoarea limită zilnică pentru  PM10 

(50µg/mc) a fost depăşită la staţiile: BT1-Botoşani (urban) şi GJ2 Rovinari (industrial). 

 

2.  În domeniul solului şi vegetaţiei 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite, iar la nivelul fondului forestier de stat 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 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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