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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 22.06.2012, ora 07:00 – 23.06.2012, ora 07:00 

 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia şi prognoza hidrologică pe râurile interioare şi Dunăre din 23.06.2012, ora 06:00 

RÂURI: Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din sudul ţării, cele din bazinul Bârladului 

şi afluenţii Prutului, unde au fost staţionare. Pe râurile din bazinele superioare şi mijlocii ale 

Crisurilor, bazinul superior al Arieşului şi pe unii afluenţi din bazinul mijlociu al Bistriţei Aurii 

debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării şi numai datorită 

propagării pe cursul inferior al Prutului. 

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

0.30-0.80, mai mici (sub 0.30) pe râurile din bazinele hidrografice Crasna, Barcău, Timiş, Cerna, 

Bârlad, Firiza, Cavnic, cursul superior al Lăpuşului şi pe unii afluenţi ai Oltului inferior. 
 Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE. 
 

 Debitele vor fi în creştere datorită precipitaţiilor prognozate şi propagării pe râurile din 

bazinele: Bega, Timiş, Bârzava, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Olt inferior şi mijlociu, Vedea, Argeş, 

Ialomiţa, Buzău, Putna şi Rm. Sărat şi numai datorită propagării pe cursurile mijlocii şi inferioare 

ale Crişurilor. Pe râurile din bazinul Bârladului, afluenţii Prutului şi pe cele din Dobrogea, debitele 

vor fi staţionare, iar pe celelalte vor fi în general în scădere uşoară. 

 Sunt posibile creşteri mai importante de niveluri şi debite cu formarea de viituri rapide pe 

versanţi, torenţi şi râurile mici din zonele de deal şi munte din sudul ţării datorită averselor 

însemnate prognozate. 

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

DUNĂRE: Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 22.06-23.06.2012 a fost de 

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

 Debitele au fost în scădere la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş), la Gruia şi pe sectorul 

Brăila-Tulcea, în creştere pe sectoarele Calafat-Bechet şi Zimnicea-Călăraşi şi staţionare pe 

sectoarele Corabia-Turnu Măgurele şi Cernavodă-Hârşova. 
 

 Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (5800 mc/s). 

 Aval Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere pe sectoarele Gruia-Bechet şi Galaţi-Tulcea, 

staţionare pe sectorul Corabia-Zimnicea şi în creştere pe sectorul Giurgiu-Brăila. 

 
 

2. Situaţia meteorologică în intervalul 22.06.2012, ora 09:00 –23.06.2012, ora 06:00 

Se menţin în vigoare cele două avertizări şi informarea meteorologică emise în data de 

21.06.2012. 

Ministerul Mediului şi Pădurilor 

Direcţia de Comunicare 
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În ţară, vremea s-a menţinut călduroasă în cea mai mare parte a teritoriului, caniculară după-

amiaza în regiunile sudice, estice şi izolat centrale. Temperaturile maxime au fost cuprinse între 27 

de grade la Ocna Şugatag şi 38 de grade la Bechet, Zimnicea, Giurgiu, Călăraşi, Iaşi, Bacău şi 

Stânca Costeşti. În vestul, nordul şi centrul teritoriului, în principal după orele amiezei, au fost 

dezvoltări noroase convective ce au determinat local averse, descărcări electrice şi intensificări de 

scurtă durată ale vântului. În judeţul Caraş Severin au fost consemnate căderi izolate de grindină, iar 

cantităţile de apă au depăşit pe spaţii restrânse 25 l/mp în sudul Banatului şi nordul Moldovei. În 

celelalte zone cerul a fost de la variabil la senin, iar ploile cu totul izolate. La ora 06 se înregistrau 

valori termice între 14 grade la Miercurea Ciuc şi Întorsura Buzăului şi 26 de grade la Sulina şi 

Mahmudia. Indicele temperatură-umezeală (ITU) a atins şi depăşit pragul critic de 80 al 

disconfortului termic în regiunile sudice şi de răsărit şi pe arii restrânse în rest. 

Observaţii: în intervalul de diagnoză au fost emise 4 avertizări privind fenomene meteorologice 

periculoase imediate, 2 de către SRPV Timişoara şi câte una de către SRPV Bacău, respectiv SRPV 

Sibiu. 

La Bucureşti, vremea a fost caniculară după-amiaza, cu o maxima termică de 36 de grade la 

Afumaţi şi Băneasa şi 37 de grade la Filaret. Indicele temperatură-umezeală (ITU) a depăsit 

pragul critic de 80 al disconfortului termic. Cerul a fost mai mult senin, iar vântul a suflat în 

general slab. La ora 06 se înregistrau 21 de grade la Afumaţi, 22 de grade la staţia meteo Băneasa şi 

23 de grade la Filaret. 

3. Prognoza meteorologică în intervalul 23.06.2012, ora 09:00 –24.06.2012, ora 09:00  

În ţară, în jumătatea de nord a teritoriului regimul termic va marca o scădere faţă de zilele 

precedente, iar în rest vremea se va menţine călduroasă, local caniculară după-amiaza în sudul 

extrem şi în sud-est, unde disconfortul termic va fi în continuare accentuat, iar indicele 

temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80. Temperaturile maxime vor fi de la 

24...26 de grade în nordul Moldovei şi estul Transilvaniei până la 36 de grade în Lunca Dunării şi 

Podişul Dobrogei. Instabilitatea atmosferică se va manifesta la început în centru şi est, precum 

şi în zonele montane, iar din orele serii şi în regiunile sudice prin înnorări temporar 

accentuate, frecvente descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului ce vor lua 

aspect de vijelie, averse cu caracter torenţial şi izolat căderi de grindină. Cantităţile de apă 

vor depăşi local 25...30 l/mp şi pe arii restrânse, îndeosebi la munte, 40...50 l/mp. Temperaturile 

minime se vor încadra între 13 şi 23 de grade. 

La Bucureşti, vremea va fi călduroasă, cu o maximă termică în jurul a 34 de grade şi 

depăşirea pragului critic de 80 al indicelui temperatură-umezeală. Cerul va fi variabil, cu 

înnorări mai accentuate în special spre seară şi noaptea, când vor fi averse, descărcări 

electrice şi intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura minimă va fi de 19...20 de 

grade. 

 

II. CALITATEA APELOR 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

 

III.  CALITATEA MEDIULUI 

1. În domeniul aerului 

 Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează că din rezultatele analizelor 

efectuate în cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare în data de 21.06.2012 nu s-au constatat 
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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   

A.R.P.M. Piteşti informează despre producerea în data de 22.06.2012, ora 10.50, a unei 

poluări cu 200 l ţiţei şi 100 l apă de zăcământ a unei suprafeţe de 40 mp şanţ drum judeţean în zona 

comunei Vedea, jud. Argeş, datorită coroziunii unei conducte aparţinând OMV Petrom. Măsuri 

întreprinse: a fost oprită pomparea, a fost reparată conducta, a fost ecologizată suprafaţa afectată.   

 

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. 
 

 

 

 

 

 

DIRECŢIA DE COMUNICARE 


