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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 25.06.2012, ora 07:00 – 26.06.2012, ora 07:00 

 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia şi prognoza hidrologică pe râurile interioare şi Dunăre din 26.06.2012, ora 06 

 

 Debitele au fost în scădere, exceptând râurile: Barcău, Crişul Repede,  Bega, Timiş, Cerna, 

Jiu, Trotuş şi Bârlad unde au fost în general staţionare.  

 Pe Vişeu, Iza, Tur, cursurile superioare şi mijlocii ale râurilor: Crasna, Bârzava, Moraviţa, 

Caraş şi Nera debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării şi 

numai datorită propagării pe cursurile inferioare ale râurilor: Vedea, Argeş, Ialomiţa şi cursul 

superior 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, Târnava Mare, 

Timiş, Nera, Cerna, Bârlad, afluenţii Oltului inferior şi mai mari (peste 1,00)  pe Prahova. 
 Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE. 
 
 

 Debitele vor fi în scădere, exceptând râurile: Barcău, Crişul Repede,  Bega, Timiş, Cerna, 

Jiu, Trotuş şi Bârlad unde vor fi în general staţionare.  

 Pe cursurile inferioare ale râurilor: Crasna, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera debitele vor fi în 

creştere datorită propagarii. 

 Sunt posibile creşteri de debite pe unele râuri mici din zonele de deal şi munte din sudul şi 

estul ţării datorită averselor prognozate. 

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

 

DUNĂRE: Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 25.06-26.06.2012 a fost de 

5200 mc/s, sub media multianuală a lunii iunie (6400 mc/s). 

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

de Fier. 
 

 Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (5100 mc/s). 

 Pe tot sectorul, aval Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere. 

 

 

2. Situaţia meteorologică în intervalul 25.06.2012, ora 09 –26.06.2012, ora 06 

Vremea a devenit călduroasă în majoritatea zonelor, iar instabilitatea atmosferică s-a accentuat după 

orele amiezei în Banat, Crişana, Maramureş, cea mai mare parte a Transilvaniei şi a Moldovei, iar 

noaptea şi în Oltenia şi jumătatea de vest a Munteniei. Au fost dezvoltări noroase convective, ce au 
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determinat frecvente descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, averse ce au 

avut şi caracter torenţial. Cantităţile de apă au depăşit pe suprafeţe mici 25 l/mp, în judeţul Suceava 

au fost consemnate căderi izolate de grindină, iar în judeţul Cluj vijelie. În partea de sud-est cerul a 

fost variabil la senin, cu înnorări şi ploi izolate spre dimineaţă. Temperaturile maxime au fost 

cuprinse între 26 de grade la Dumbraviţa de Codru şi 34 de grade la Calafat, Zimnicea, Giurgiu şi 

Botoşani. La ora 06 se înregistrau valori termice între 14 grade la Şiria, Dumbrăviţa de Codru şi 

Rădăuţi şi 24 de grade la Sulina şi Gura Portiţei. 

Indicele temperatură-umezeală (ITU) a atins pragul critic de 80 de unităţi al disconfortului 

termic pe arii restrânse în sudul extrem al ţării 

Observaţii: în intervalul de diagnoză au fost emise 14 avertizări cod galben privind fenomene 

meteorologice periculoase imediate, 6 de către SRPV Timişoara, 5 de către SRPV Bacău şi câte 1 

de către CNPM Bucureşti-pentru Muntenia, SRPV Sibiu, respectiv SRPV Craiova. 

La Bucureşti, vremea a devenit călduroasă, astfel că maxima termică a fost de 31 de grade la 

Afumaţi şi Băneasa şi 32 de grade la Filaret. Cerul a fost variabil, mai mult senin în cursul zilei, dar 

cu înnorări la sfârşitul intervalului când a plouat. Vântul a suflat slab până la moderat. La ora 06 se 

înregistrau 20 de grade la Afumaţi şi Băneasa şi 22 de grade la Filaret. 

 

3. Prognoza meteorologică în intervalul 26.06.2012, ora 09 –27.06.2012, ora 09 

În ţară, vremea va fi în general instabilă în regiunile sud-estice unde, în special pe parcursul 

zilei, temporar înnorările se vor accentua şi vor fi averse şi descărcări electrice. Izolat 

cantităţile de apă vor depăşi 15...20 l/mp. În restul teritoriului cerul va fi variabil, iar averse în 

general slabe se vor semnala pe arii restrânse, cu precădere la munte. Vântul va fi slab şi moderat, 

cu intensificări locale, iar în zona montană va sufla tare. Temperaturile maxime se vor încadra 

între 21 şi 29 de grade, iar cele minime între 10 şi 18 grade, mai scăzute în depresiuni spre 6...7 

grade, dar şi mai ridicate pe litoral. 

La Bucureşti, vremea va fi în general instabilă. Temporar înnorările vor fi accentuate şi vor fi 

averse şi descărcări electrice, mai ales la orele prânzului. Vântul va sufla slab şi 

moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 27 de grade, iar cea minimă va fi de 

16...18 grade. 

 

 

II. CALITATEA APELOR 

 

2.1. Pe fluviul Dunarea 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

2.2. Pe râurile interioare 

 ABA Olt-Rm Vâlcea revine cu informaţii referitor la poluarea accidentală cu produse 

petroliere produsă  de SC Conpet SA, datorită avariei conductei de ţiţei pe sectorul Orlesti-

Gherceşti înregistrată pe râul Olteţ din data de 30.05.2012:  S.C.CONPET SA prin SC 

ENVIROTECH SRL continuă operaţiunile locale de igienizare în zona barajului Drăgăneşti (jud. 

Olt) şi la maluri. Termenul de 15.06.2012 pentru finalizarea lucrărilor stabilit de Inspecţia 

Teritoriala a Apelor Olt-Rm.Valcea, a fost modificat la solicitarea S.C.CONPET S.A.pentru 

data de 29.06.2012. 
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2.3. Pe Marea Neagra 

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 depăşiri ale 

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

informare pentru ozon. Nu s-au constatat depăşiri ale valorilor limită pentru indicatorul PM10 

(pulberi în suspensie cu un diametru mai mic de 10 microni). 

 

2. În domeniul solului, apelor subterane şi vegetaţiei   

RNP-OS Izvorul Florii, informeaza despre stingerea unui incendiu de litiera, cu autori 

necunoscuti, la o plantatie cu varsta de 3 ani, langa orasul Avrig (jud Sibiu). Incendiul s-a 

manifestat pe 2,5 ha, în intervalul 17.06.2012 ora 15.00 - ora 22. Paguba produsa la plantatie este 

de 17.198 lei si 12.500 puieti. Incendiul a fost stins de personal silvic cu mijloacele din dotare: 

lopeţi, bidoane PVC, etc. 

 

 ARBDD informează despre incendierea, din cauze necunoscute, a unei pensiuni la Mila 

35 (jud Tulcea), care a fost distrusă în totalitate, incendiul manifestându-se în data de 

24.06.2012, între orele 09:00-10:30, fiind stins de intervenţia pompierilor militari Tulcea şi lucrători 

ai pensiunii. Nu au fost înregistrate alte alte pagube, focul fiind stins la timp neavând timp să se 

extindă la vegetaţia stuficolă din apropiere. 
 

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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