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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 19.06.2012, ora 07:00 – 20.06.2012, ora 07:00 

 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia şi prognoza hidrologică pe râurile interioare şi Dunăre din 20.06.2012, ora 06 

RÂURI: Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din zona de câmpie din sudul ţării, cele din 

Dobrogea şi din bazinele Siret şi Prut, unde au fost staţionare şi cursul mijlociu şi inferior al 

Timişului, unde au fost în uşoară creştere datorită propagării.  

 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 Crasna, Barcău, Cerna, Bârlad, 

Rm. Sărat, Jijia şi unii afluenţi ai Oltului inferior. 
 Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE. 
 

 Debitele vor fi în scădere, exceptând râurile din sudul tării, bazinul hidrografic Bârlad, 

afluenţii Prutului şi cele din Dobrogea, unde vor fi relativ staţionare. 

 Sunt posibile creşteri uşoare de niveluri şi debite pe unele râuri mici din zona de munte, mai 

ales din nord-estul ţării datorită precipitaţiilor sub formă de averse.prognozate  

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

DUNĂRE: Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 19.06-20.06.2012 a fost de 

6800 mc/s, peste media multianuală a lunii iunie (6400 mc/s). 

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

Cernavodă şi în scădere pe sectorul Hârşova-Tulcea.   
 

 Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (6800 mc/s). 

 Aval Porţile de Fier, debitele vor fi în creştere pe sectorul Gruia-Hârşova şi în uşoară 

scădere pe sectorul Brăila-Tulcea. 
 

2. Situaţia meteorologică în intervalul 19.06.2012, ora 09 –20.06.2012, ora 06   

Administraţia Natională de Meteorologie a emis în data de 19.06.2012, ora 10:00, o 

atenţionare meteorologică (cod galben), valabilă pentru intervalul 20-22.06.2012, conform 

căreia „vremea călduroasă va persista în toată ţara. În cursul după-amiezelor va fi caniculă, 

frecvent se vor înregistra temperaturi maxime de 35...36 de grade, iar în data de 22.06.2012 

valorile termice vor atinge local 37 de grade în sud şi sud-est. Disconfortul termic va fi 

accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge şi depăşi pragul critic de 80 pe arii 
extinse. În data de 23.06.2012, canicula va persista în sudul extrem, iar instabilitatea 

atmosferică se va accentua în majoritatea zonelor”.   
 Această atenţionare meteorologica a fost transmisă de către Centrul Operativ pentru 

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

Ministerul Mediului şi Pădurilor 
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de Urgenţă, Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul 

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

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

de Urgenţă (42 de prefecturi). 

În ţară, vremea s-a menţinut călduroasă în toate regiunile, cu temperaturile maxime cuprinse între 

28 de grade la Mangalia şi Sulina şi 35 de grade la Chişineu Criş, Alba Iulia, Stânca Ştefăneşti, 

Botoşani, Iaşi, Bacău, Calafat şi Zimnicea. Cerul a prezentat înnorări, după-amiaza şi seara, în zona 

Munţilor Apuseni şi de nord a Carpaţilor Orientali, unde izolat s-au semnalat descărcări electrice şi 

averse (până la 26 l/mp la Stâna de Vale), în timp ce în restul teritoriului a fost senin. Vântul a suflat 

slab până la moderat. La ora 06 valorile termice se încadrau între 8 grade la Miercurea Ciuc şi 

Întorsura Buzăului şi 26 de grade la Mahmudia şi Sulina. În orele după-amiezii indicele de confort 

termic temperatură-umezeală (ITU) a atins pragul critic de 80 în cea mai mare parte a Crişanei, 

pe arii restrânse în Moldova, Muntenia şi Dobrogea şi cu totul izolat în celelalte regiuni. 

Observaţii: în intervalul de diagnoză au fost emise 2 avertizări cod galben de fenomene 

meteorologice periculoase imediate de către SRPV Bacău. 

La Bucureşti, vremea s-a menţinut călduroasă şi frumoasă ca aspect. Cerul a fost senin, iar vântul a 

suflat în general slab. Temperatura maximă a fost de 32 de grade la Afumaţi şi Băneasa şi 33 de 

grade la Filaret, iar la ora 06 se înregistrau 16 grade la Băneasa, 19 grade la Afumaţi şi 20 de grade 

la Filaret. 

3. Prognoza meteorologică în intervalul 20.06.2012, ora 09 –21.06.2012, ora 09  

În ţară, vremea va fi călduroasă, local caniculară după-amiaza; temperaturile maxime vor fi 

cuprinse între 29 şi 36 de grade, iar indicele de confort termic temperatură-umezeală (ITU) va 

atinge şi depăşi pragul critic de 80 în zonele de câmpie şi pe arii restrânse în rest. Cerul va fi 

variabil, mai mult senin dimineaţa şi noaptea. În partea a doua a zilei, izolat, vor fi averse şi 

descărcări electrice în nord-estul ţării şi în zona de munte. Vântul va sufla slab până la moderat. 

Minimele termice se vor încadra, în general, între 13 şi 23 de grade.  

La Bucureşti, vremea va fi călduroasă, caniculară după-amiaza, când indicele de confort 

termic, temperatură-umezeală (ITU), va atinge pragul critic de 80. Cerul va fi variabil, mai 

mult senin în prima parte a zilei şi noaptea, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura 

maximă va fi de 34...35 de grade, iar cea minima de 18...20 de grade. 

II. CALITATEA APELOR 

Pe râurile interioare 

 S.G.A. Hunedoara şi G.N.M. – C.J. Hunedoara revin cu date suplimentare despre 

fenomenul de poluare a râului Crişul Alb din data de 18.06.2012. Au fost recoltate 4 probe de apă, 

valorile determinate ale pH-ului fiind următoarele:    

- 4,28 la ieşirea apei din Galeria 1 Mai; 

- 3,76 la confluenţa V. Barza cu râul Crişul Alb;        

- 6,37 râul Crişul Alb mal drept la pod;             

- 7,0 râul Crişul Alb la staţia hidrometrică Criscior.       

 În data de 18.06.2012, între orele18.30 -21.00, o echipă formată din reprezentanţi ai Apelor 

Române –Formaţia Brad şi Staţia hidrologică Brad împreuna cu un reprezentat al MINVEST au 

verificat traseul apelor de mină de la Galeria 1 Mai la descărcarea V. Berzei in Crişul Alb. S-a 

constatat ca pe lângă apele de mină ieşite din Galeria 1 Mai mai există o infiltrare prin talvegul 

râului de ape impurificate (de culoare roşu-maroniu ) situată mai jos de nivelul apei râului Crişul 

Alb în zona podului din dreptul fostei uzine de preparare Gurabarza, iar provenienţa acestor ape nu 
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se cunoaste. În data de 19.06.2012 o echipă de specialisti de la A.B.A. Crişuri Oradea se află în 

zonă pentru constatări şi luarea măsurilor ce se impun. Pentru găsirea unor soluţii în vederea 

stopării acestor evacuări s-a trimis adresa nr. 5845/18.06.2012 către C.N.C.A.F. MINVEST S.A. 

Deva pentru a trimite urgent la faţa locului specialişti din cadrul companiei care să poată lua decizii 

în vederea rezolvării situaţiei, întrucât râul Crişul Alb este transfrontalier. Din informaţiile primite 

la ora 10.30 de la hidrometrul staţiei Vaţa de Jos situat aval 22 km, în această secţiune râul este 

curat.          

 

Pe Marea Neagră 
 A.B.A. Dobrogea – Litoral semnalează prezenţa în data de 19.06.2012 a patru delfini morţi 

pe plajele din judeţul Constanţa, după cum urmează:  

- doi în staţiunea Mamaia, zonele hotel Doina şi hotel Neptun;  

- unul în Constanţa – zona Zorile,  

- unul în Năvodari, zona Tabără.  

 Au fost anuntaţi telefonic reprezentanţii OCEANIC CLUB, conform protocolului existent.  

 

Pe fluviul Dunărea nu au fost semnalate evenimente deosebite.   

 

 

III.  CALITATEA MEDIULUI 

1. În domeniul aerului 

 G.N.M. – C.J. Harghita informează despre producerea în data de 18.06.2012, ora 20:30, a 

unui incendiu la depozitul de deşeuri al municipiului Gheorgheni, suprafaţa afectată fiind de circa 

500 mp. În scopul stingerii au intervenit echipajele I.S.U. Harghita, incendiul fiind în curs de 

lichidare. Nu au fost înregistrate pagube materiale.  

 

 Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează că din rezultatele analizelor 

efectuate în cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare în data de 18.06.2012 nu s-au constatat 

depăşiri ale pragurilor de alertă pentru NO2 (dioxid de azot), SO2 (dioxid de sulf), ale pragurilor de 

alertă şi informare pentru ozon şi ale valorii limită zilnice pentru indicatorul PM10 (pulberi în 

suspensie cu un diametru mai mic de 10 microni). 
 

2. În domeniul solului, apelor subterane şi vegetaţiei   

 I.T.R.S.V. Braşov informează telefonic despre producerea în data de 19.06.2012, ora 14:00, 

a unui incendiu de pădure (litieră) în cadrul Ocolului Silvic Privat Zagon, jud. Covasna. Echipajele 

I.S.U. Covasna intervin pentru stingere. Se va reveni cu informaţii.   

 

 A.R.P.M. Piteşti informează despre producerea în data de 19.06.2012, ora 12:30, a unei 

poluări accidentale a 3 mp de sol (păşune domeniu public) cu 20 l apă sărată în zona Moşoaia, jud. 

Argeş, datorită coroziunii unei conducte OMV Petrom. S-a oprit pomparea, ecologizarea suprafeţei 

afectate a fost finalizată în jurul orei 13:30.        

 

 A.P.M. Teleorman informează despre producerea în data de 19.06.2012, ora 16:45, a unei 

poluări cu 200 l amestec ţiţei şi apă sărată a unei suprafeţe de cca 100 mp de sol în zona Parc 19 

Siliştea – Depozit 9 Poeni – subtraversare Valea Vii datorită avarierii unei conducte. Măsuri 

întreprinse: s-a oprit pomparea, s-a reparat conducta, s-a raspândit spillsorb pe suprafaţa afectată.   

 
 

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. 
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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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