
Adresa: B-dul Libertăţii nr. 12, Sector 5, Bucureşti 
Telefon: 021 316 61 38 

                               http://www.mmediu.ro  

  

 

 

 

 

03 iulie 2012 

 

 

RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITAŢII MEDIULUI 

in intervalul 02.07.2012 ora 7.00 – 03.07.2012, ora 7.00 

 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia si prognoza hidrologică pe raurile interioare si Dunare, din 03.07.2012, ora 06.00 

RÂURI: Debitele au fost staţionare pe râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Crişuri, Prut, Bârlad, 

Mureş superior, Olt superior şi mijlociu şi pe cele din Banat şi Dobrogea.  

Pe celelalte râuri debitele 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, Bârzava, Caraş, Nera, Cerna, Vedea, Suceava, Rm. Sărat, Bârlad, Jijia şi Bahlui şi pe unii 

afluenţi ai Oltului mijlociu şi inferior. 

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

  

Debitele vor fi în general staţionare exceptând Someşul şi cursul mijlociu şi inferior al Mureşului 

unde vor fi in scădere uşoară. 

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

 

DUNARE: Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 02.07 – 03.07.2012 a fost 

de 4700 mc/s, sub media multianuală a lunii iulie (5500 mc/s). 

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

de Fier. 

 Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi in scădere (4500 mc/s). 

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

 

 

2. Situaţia meteorologică in intervalul 02.07.12, ora 09 –03.07.12, ora 06 

În ţara, vremea s-a menţinut călduroasă în cea mai mare parte a ţării, caniculară în orele amiezei în 

vest şi sud-vest. Cerul a fost variabil la munte şi în sud-vestul teritoriului şi mai mult senin în 

rest. Izolat, în vestul Carpaţilor Meridionali şi în Munţii Apuseni a plouat slab. Vântul a suflat slab 

până la moderat. Temperaturile maxime au fost cuprinse între 26 de grade la Mangalia şi 37 de 

grade la Oradea, iar la ora 06 se înregistrau 8 grade la Miercurea Ciuc şi 25 de grade la Oraviţa. 

Indicele de confort termic temperatură-umezeală (ITU) a atins şi depăşit uşor pragul critic de 

80, în cea mai mare parte a Crişanei, local în Banat şi izolat în Oltenia, Maramureş şi 

Transilvania. 

La Bucureşti, vremea s-a menţinut călduroasă, cerul a fost mai mult senin, iar vântul a suflat slab 

până la moderat. Temperatura maximă a fost de 31 de grade la Afumaţi şi Băneasa şi 33 de grade 

la Filaret, iar la ora 06 se înregistrau 14 grade la Băneasa şi la Afumaţi şi 17 grade la Filaret. 
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3. Prognoza meteorologica in intervalul 03.07.12, ora 09 –04.07.12, ora 09 

În ţara, vremea va fi călduroasă, caniculară în jumătatea de vest şi local în rest, iar  în special 

după-amiaza starea de disconfort va fi accentuată. Cerul va fi variabil la munte şi mai mult senin 

în restul teritoriului. În Munţii Apuseni şi în nordul Carpaţilor Orientali vor fi condiţii de averse 

slabe,  însoţite de descărcări electrice.  Vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile 

maxime vor fi cuprinse între 29 şi 37 de grade, iar cele minime între 14 şi 24 de grade, uşor 

mai scăzute în depresiuni. 

La Bucureşti, vremea va fi călduroasă, caniculară după-amiaza, maxima termică urmând a se 

situa în jurul valorii de 34 de grade. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab. Temperatura 

minimă va fi de 17...19 grade. 

 

I. CALITATEA APELOR 

1.1. Pe fluviul Dunarea 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

1.2. Pe râurile interioare 

ABA Siret Bacău informeaza că în data de 02.07.2012, ora 11.55 s-a observat de catre 

pescari prezenţa a cca 30-40 bucăţi peşti morţi în coada lacului Galbeni, la confluenţa râului Siret 

cu râul Bistriţa. 

S-a deplasat în zonă, personal din cadrul SGA Bacau, în vederea investigării cauzelor 

apariţiei peştilor morţi si stabilirii masurilor ce se impun. S-au recoltat peşti morţi (care vor fi 

analizaţi în cadrul DVSA Bacau) şi probe de apă din 5 secţiuni. 

Rezultatele analizelor efectuate în cele cinci secţiuni arată ca râul Siret şi râul Bistriţa se 

încadrează în limitele normale de calitate a apei cu excepţia baltirilor răzleţe din coada lacului 

Galbeni. 

  

1.3. Pe Marea Neagra 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

II.  CALITATEA MEDIULUI 

1.  În domeniul aerului 

ANPM informează că in data de 01.07.2012 nu au fost înregistrate depăşiri ale pragurilor de 

alertă pentru NO2 şi SO2 şi ale pragurilor de alertă şi informare pentru ozon. Valoarea limită 

zilnică pentru  PM10 a fost depăşită la staţia GJ-2 Rovinari (industrial).  

 

 GNM, Comisariatul Regional Galaţi informează că în data de 02.07.2012, în jurul orei 

10.00 s-a produs o poluare a aerului în urma unui incendiu în incinta secţiei de maturare a SC 

ROMCarbon SA, în Municipiul Buzău, judeţul Buzău, în care a ars polistiren expandat (în magazie 

existau cca 40 tone de polistiren expandat).  

Pompierii din cadrul ISU Buzău au izolat zona pe o rază de circa 150-200 metri şi au desfaşurat 

acţiuni specifice pentru stingearea incendiului. 

Nu se aflau alte substanţe în această magazie. Magazia se află lângă hala de expandare si 

hala de termoformare ambalaje; focul nu s-a extins la aceste hale. Focul nu ardea cu flacară 

deschisă de aceea în timpul arderii s-a degajat o coloana de fum cu inălţimea de cca 100 m. 

Incendiul nu a afectat hala de producţie şi nici depozitele produselor finite. Nu se cunoaşte cauza 

izbucnirii incendiului. Incendiul a fost stins în totalitate după circa 2 ore, de către pompierii din 

cadrul ISU Buzău, urmând a se lua măsurile care se impun conform legislaţiei de mediu în vigoare. 
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La ora 12.00 nu mai era vizibilă coloana de fum degajat de incendiu.  

 

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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