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06 iulie 2012 

 

 

RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 05.07.2012, ora 07:00 – 06.07.2012, ora 07:00 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia şi prognoza hidrologică pe râurile interioare şi Dunăre din 06.07.2012, ora 06:00 

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

Crasna, Barcău, Crişuri, Arieş, Argeş, bazinul superior al Jiului, bazinul superior şi mijlociu al 

Oltului şi cursurile mijlocii şi inferioare ale Mureşului şi Timişului, unde au fost în scădere uşoară. 

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

0.20-0.70, mai mici (sub 0.20) pe unii afluenţii ai Someşului (Şieu, Ilişua, Fizeş, Lăpuşul inferior), 

Barcău, Caraş, unii afluenţi ai Oltului (Homorodul Mare, Şercaia, Noul, Sălişte, Sebeş, Hârtibaciu, 

Lotru, Bistriţa, Topolog, Cerna, Iminog), Bârlad, Rm. Sărat şi Bahlui. 

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

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

Iza, Tur, Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş, Bega, Timiş  şi bazinul superior şi mijlociu al Oltului, 

unde vor fi în uşoară scădere.  

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

DUNĂRE: Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 05.07-06.07.2012 a fost de 

4000 mc/s, sub media multianuală a lunii iulie (5350 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 în scădere (3900 mc/s). 

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

 
 

2. Situaţia meteorologică în intervalul 05.07.2012, ora 09:00 –06.07.2012, ora 06:00 

Se menţin în vigoare până pe data de 06.07.2012 avertizarea meteorologică cod portocaliu şi 

atenţionarea meteorologică de caniculă (cod galben) emise în data de 03.07.2012. 

În ţară, vremea a fost călduroasă, caniculară după-amiaza în majoritatea regiunilor. Indicele 

temperatura-umezeală (ITU) a atins şi depăşit pragul critic de 80 al disconfortului termic pe spaţii 

extinse în vestul şi sudul ţării şi local în rest. Cerul a fost mai mult senin, exceptând în partea a doua 

a zilei, zona montană, Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei, Crişana, Maramureşul şi estul 

Transilvaniei, unde au fost dezvoltări noroase convective şi izolat averse şi descărcări electrice. 

Cantităţile de apă confirmate până la ora 03 au depăşit izolat 20 l/mp în Munţii Apuseni. În judeţele 

Bihor, Dâmboviţa şi Argeş au fost consemnate căderi de grindină. Vântul a suflat slab şi moderat, 

cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Temperaturile maxime au fost cuprinse între 26 de 

grade la Sulina şi 39 de grade la Calafat. La ora 06, temperatura aerului avea valori cuprinse între 

10 grade la Miercurea Ciuc şi 27 de grade la Dumbrăviţa de Codru, Şiria şi Oraviţa. 
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Observaţie: în intervalul de diagnoză au fost emise 11 avertizări cod galben de fenomene 

meteorologice periculoase imediate: 4 de către SRPV Timişoara, 4 de către CNPM Bucureşti, 2 de 

către SRPV Cluj şi o avertizare de către SRPV Sibiu. 

La Bucureşti, vremea a fost caniculară în orele după-amiezei, cu o maximă termică de 34 de grade 

la Afumaţi şi Băneasa şi 36 de grade la Filaret. Indicele temperatura-umezeală (ITU) a atins şi 

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

suflat slab până la moderat. La ora 06 se înregistrau 20 de grade la Băneasa şi la Afumaţi şi 22 de 

grade la Filaret.  

 

3. Prognoza meteorologică în intervalul 06.07.2012, ora 09:00 –07.07.2012, ora 09:00  

În ţară, în cea mai mare parte a teritoriului, vremea va fi caniculară, disconfortul termic va fi 

accentuat, iar temperaturile maxime vor fi de la 29...30 de grade pe litoral şi în deltă, până în 

jurul valorii de 37 de grade în regiunile vestice. Cerul va fi variabil, dar cu înnorări temporare 

după-amiaza şi la începutul nopţii la munte, în vest şi sud-vest unde se vor semnala descărcări 

electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului şi pe arii restrânse averse. Vor fi condiţii de 

grindină. În restul teritoriului astfel de fenomene vor fi cu totul izolat. Temperaturile minime se vor 

situa între 15 şi 25 de grade, mai scăzute spre 11 grade în depresiunile din estul Transilvaniei. 

La Bucureşti, vremea va fi caniculară, cu o maximă termică de 34...35 de grade şi atingerea 

pragului critic de 80 al indicelui temperatură-umezeală. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla 

în general slab. Temperatura minimă va fi de 19...21 de grade. 

 

II. CALITATEA APELOR 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

 

III.  CALITATEA MEDIULUI 

1. În domeniul aerului 

A.R.P.M. Bucureşti informează telefonic despre producerea în data de 05.07.2012 a unui 

incendiu la o fabrică de confecţii din zona străzii Popa Nan. La faţa locului s-au deplasat pentru 

investigaţii reprezentanţii G.N.M. – C.J. Bucureşti. În prezent incendiul este stins. 

 

 Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează că din rezultatele analizelor 

efectuate în cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare în data de 04.07.2012 nu s-au constatat 

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.P.M. Vâlcea informează despre producerea în data de 04.07.2012, ora 03:45, a unei 

poluări cu ţiţei a 10 mp de sol (păşune) în zona localităţii Fărtăşeşti datorită unei spărturi provocate 

în timpul unei tentative de furt dintr-o conductă aparţinând S.C. CONPET S.A. S-a oprit pomparea 

şi s-a răspândit material absorbant în scopul ecologizării suprafeţei afectate.      
 

 A.P.M. Dâmboviţa informează despre producerea în data de 05.07.2012, ora 10.30, a unei 

poluări a 4 mp de sol cu 5 l de ţiţei si 20 l de apă sărată în zona localităţii Măneşti datorită 

coroziunii conductei Parc 2 Măneşti – Depozit Teiş aparţinând OMV Petrom. S-a reparat conducta, 
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se acţionează pentru vidanjarea ţiţeiului scurs, iar solul contaminat urmează să fie transportat la 

staţia de bioremediere I.L. Caragiale.  
 

 A.P.M. Prahova informează despre producerea în data de 05.07.2012, ora 09:15, a unei 

poluări cu ţiţei a cca 1 mp de sol (teren necultivat) în zona Corlăteşti, la cca 150 m de şoseaua 

Ploieşti – Corlăteşti, datorită coroziunii unei conducte Conpet. A fost oprită pomparea, iar echipa de 

intervenţie Conpet efectuează operaţiuni de ecologizare.   
 

 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. 
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