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29 iunie 2012 

 

RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITAŢII MEDIULUI 

in intervalul 28.06.2012 ora 7.00 – 29.06.2012, ora 7.00 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia si prognoza hidrologică pe raurile interioare si Dunare, din 29.06.2012, ora 06.00 

RÂURI: Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: 

Vişeu, Iza, Tur, Someş, Mureş, Bistriţa unde au fost in scădere uşoară. 

 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 şi afluenţii Oltului inferior. 

 Izolat s-au înregistrat uşoare creşteri de debite pe unele râuri din nord-vestul tării datorită 

precipitaţiilor căzute în interval. 
 Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE. 

 

Debitele vor fi general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, 

Someş şi cursul mijlociu şi inferior al Mureşului unde vor fi în scădere. 

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

 

DUNARE: Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 28.06 – 29.06.2012 a fost 

de 5100 mc/s, sub media multianuală a lunii iunie (6400 mc/s). 

 Aval Porţile de Fier, debitele au fost în scădere pe tot sectorul. 

 

 Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi in scădere (5000 mc/s). 

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

 

 

2. Situaţia meteorologică in intervalul 28.06.12, ora 09 –29.06.12, ora 06 

În ţara, vremea s-a încălzit uşor în cea mai mare parte a ţării. Cerul, variabil dimineaţa, s-a înnorat 

treptat ziua în jumătatea nordică a teritoriului. Noaptea, înnorările s-au menţinut în zona de munte şi 

au cuprins partea de est şi sud-est a ţării, în timp ce în rest cerul a fost variabil la senin. S-au 

semnalat averse slabe cantitativ, pe arii relativ extinse în Maramureş, local în Moldova şi 

Transilvania şi izolat în Crişana şi Dobrogea. Ploile au fost însoţite de descărcări electrice în 

extremitatea de nord-vest. Vântul a sufla slab şi moderat, cu unele intensificări pe crestele montane 

înalte. Temperaturile maxime s-au încadrat între Ocna Şugatag şi Joseni şi 32 de grade la Giurgiu, 

iar la ora 06 se înregistrau valori termice cuprinse între 7 grade la Miercurea Ciuc şi 22 de grade la 

Gura Portiţei. 

La Bucureşti, vremea s-a încălzit uşor. Cerul a fost variabil, iar vântul a suflat slab până la 

moderat. Temperatura maximă a fost de 28 de grade la Băneasa şi 29 de grade la Filaret şi Afumaţi, 

iar la ora 06 se înregistrau 15 grade la Afumaţi, 16 grade la Băneasa şi 17 grade la Filaret. 
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3. Prognoza meteorologica in intervalul 29.06.12, ora 09 –30.06.12, ora 09 

În ţara, vremea va fi în general frumoasă. Ziua, cerul va fi temporar noros în zona de munte, unde 

local se vor semnala averse slabe şi descărcări electrice, cu precădere în Carpaţii Orientali. În restul 

teritoriului, cerul va fi variabil şi numai izolat vor fi ploi de scurtă durată în regiunile estice şi sud-

estice. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime vor continua să crească uşor şi se vor 

încadra între 24 şi 34 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 8 grade în depresiuni şi 20 de 

grade pe litoral şi în Dealurile de Vest. 

La Bucureşti, vremea va fi frumoasă şi se va încălzi. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în 

general slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade, iar cea minimă de 

16...18 grade. 

 

 

I. CALITATEA APELOR 

1.1. Pe fluviul Dunarea 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

1.2. Pe râurile interioare 

APM Bistriţa Năsăud informează telefonic că în data de 29.06.2012, ora 06.30, s-a produs 

o poluare pe parâul Cobăşel (afluent Someşul Mare) cu ape de mină. Reprezentanţi ai APM, GNM 

şi SGA s-au deplasat în zona pentru luarea măsurilor ce se impun. 

 

1.3. Pe Marea Neagra 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

II.  CALITATEA MEDIULUI 

1.  În domeniul aerului 

ANPM informează că nu au fost înregistrate depăşiri ale pragului de alertă pentru NO2, 

SO2, PM10 şi ale pragurilor de alertă şi informare pentru ozon.  

 

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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