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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 20.06.2012, ora 07:00 – 21.06.2012, ora 07:00 

 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia şi prognoza hidrologică pe râurile interioare şi Dunăre din 21.06.2012, ora 06 

 

RÂURI: Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din zona de câmpie din Oltenia şi Muntenia, 

cele din Dobrogea şi bazinul Bârladului unde au fost staţionare. 

 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,  

şi pe 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 zona de câmpie din Oltenia şi Muntenia, cele din 

Dobrogea şi bazinul Bârladului unde vor fi staţionare. 

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

 
 

DUNĂRE: Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş)  în  intervalul 20.06 – 21.06.2012  a  fost 

de 6700 mc/s, peste media multianuală a lunii iunie (6400 mc/s). 

 Debitele au fost in scădere la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) şi pe sectoarele Corabia-Tr. 

Măgurele şi Brăila-Tulcea, în creştere pe sectoarele Gruia-Calafat şi Zimnicea-Hârsova şi staţionare 

la Bechet. 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi in scădere (6600 mc/s). 

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

pe sectoarele Calafat-Corabia şi Giurgiu-Brăila şi staţionare pe sectorul Tr. Măgurele-Zimnicea. 

 

 

2. Situaţia meteorologică în intervalul 20.06.2012, ora 09 –21.06.2012, ora 06   

În ţară, vremea s-a menţinut călduroasă în toată ţara, devenind caniculară după-amiaza în regiunile 

estice şi sudice şi izolat în cele intracarpatice. Cerul a fost mai mult senin, cu înnorări trecătoare 

după-amiaza în est, nord şi centru, când izolat s-au semnalat averse însoţite de descărcări electrice şi 

scurte intensificări ale vântului, în nordul Moldovei, Dobrogea, precum şi în zona de munte. 

Punctiform cantităţile de apă au cumulat 44,2 l/mp la Sabaşa (judeţul Neamţ) şi 21,8 l/mp la 

Manoleasa, (judeţul Botoşani). Pe raza localităţilor Sabaşa (jud. Neamţ) şi Fundu Moldovei (jud. 

Suceava) au fost consemnate căderi de grindină. Vântul a suflat slab până la moderat. Temperaturile 

maxime au fost cuprinse între 28 de grade la Mangalia şi 37 de grade la Iaşi, iar la ora 06 se 

înregistrau valori termice cuprinse între 9 grade la Miercurea Ciuc şi Întorsura Buzăului şi 26 de 

grade la Oraviţa.  
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În orele după-amiezii indicele de confort termic temperatură-umezeală (ITU) a atins şi local a 

depăşit pragul critic de 80 în toate zonele de câmpie şi local în cele de deal şi podiş.  

OBSERVAŢII: În intervalul de diagnoză s-a emis o avertizare cod galben pentru fenomene 

meteorologice periculoase imediate, de către SRPV Bacău. 

La Bucureşti, vremea s-a menţinut călduroasă, devenind caniculară după-amiaza, când temperatura 

aerului a atins valoarea maximă de 34 de grade la Băneasa şi 35 de grade la Filaret şi Afumaţi. 

Cerul a fost variabil, mai mult senin dimineaţa şi noaptea, iar vântul a suflat în general slab. La ora 

06 se înregistrau 17 grade la Băneasa, 20 de grade la Afumaţi şi 21 de grade laFilaret. 

 

3. Prognoza meteorologică în intervalul 21.06.2012, ora 09 –22.06.2012, ora 09  

În ţară, vremea va fi în continuare călduroasă, caniculară după-amiaza în zonele de câmpie, 

de deal şi de podiş unde indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 al 

disconfortului termic. Cerul va fi variabil, mai mult senin, iar după-amiaza izolat vor fi condiţii de 

averse şi descărcări electrice în zona de munte. Vântul va sufla slab până la moderat.  

 Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 şi 37 de grade, iar cele minime se vor 

situa între 11 grade în depresiuni şi 25 de grade în Delta Dunării. 

La Bucureşti, vremea se va menţine călduroasă, caniculară după-amiaza, când indicele 

temperatură-umezeală (ITU) va depăşi uşor pragul critic de 80. Cerul va fi senin, iar vântul va 

sufla în general slab.  Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 36 de grade, iar cea 

minimă va fi de 18...20 de grade. 

 

II. CALITATEA APELOR 

Pe râurile interioare nu au fost semnalate evenimente deosebite.   

 

Pe Marea Neagră nu au fost semnalate evenimente deosebite.   
 

Pe fluviul Dunărea 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   

  OMV Petrom SA informeaza ca in data de 20.06.2012 s-a produs o poluare cu 12 l apa de 

zacamant si titei in zona Parc I Hintesti Muntenia Vest judetul Arges. Au fost afectati 1 mp de sol. 

S-a oprit sonda din productie, s-a izolat zona afectata si s-a curatat terenul afectat. 

 

 OMV Petrom SA informeaza ca in data de 20.06.2012 s-a produs o poluare cu 55 l apa de 

zacamant si titei in zona de productie III Muntenia Vest judetul. Arges. Au fost afectati 15 mp de 

sol. S-a oprit sonda din productie, s-a izolat zona afectata si s-a curatat terenul afectat. 
 

 
 

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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