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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITAŢII MEDIULUI 

in intervalul 07.07.2012 ora 7.00 – 08.07.2012, ora 7.00 

 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia şi prognoza hidrologică pe râurile interioare şi Dunăre, din 08.07.2012, ora 06.00 

 

RÂURI  
 Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursul mijlociu şi inferior al Mureşului 

unde au fost în scădere şi cursul inferior al Barcăului unde au fost în creştere uşoară datorită 

propagării. 

 Izolat, s-au înregistrat mici creşteri de niveluri şi debite pe unele râuri din zonele de deal si 

munte, ca urmare a precipitaţiior căzute în interval. 

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

0.20-0.70, mai mici (sub 0.20) pe: Rm.Sărat, Bârlad, Jijia, Bahlui, unii afluenţii ai Someşului (Şieu, 

Ilişua, Fizeş), pe cursul superior al Crasnei şi unii afluenţi ai Oltului (Homorodul Mare, Şercaia, 

Noul, Sălişte, Sebeş, Hârtibaciu, Lotru, Bistriţa, Topolog, Cerna, Iminog). 

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

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

unde vor fi în uşoară scădere. 

 Sunt posibile scurgeri pe versanţi, torenţi, pâraie şi creşteri de niveluri şi debite pe unele 

râuri mici din zonele de deal şi munte 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 07.07 – 08.07.2012, a fost de 

3.800 mc/s, sub media multianuală a lunii iulie (5.350 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 staţionar (3.800 mc/s). 

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

 

 

2. Situaţia meteorologică în intervalul 07.07.12, ora 09 – 08.07.12, ora 06 

ÎN ŢARĂ  
Vremea a fost călduroasă, caniculară după-amiaza în majoritatea zonelor. Indicele temperatură-

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

vestul, sudul şi estul ţării şi izolat în rest. Cerul a fost variabil la senin, exceptând a doua parte a 
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zilei şi începutul nopţii când au fost dezvoltări noroase convective, averse, descărcări electrice şi 

intensificări de scurtă durată ale vântului local în zona montană, în Muntenia şi Dobrogea şi pe arii 

restrânse în Moldova, Maramureş, Transilvania şi Oltenia. Ploile au avut şi caracter 

torenţial, cantităţile de apă depăşind izolat 25 l/mp la munte. Au fost consemnate căderi de grindină 

în judeţul Dâmboviţa şi în zona montană. Temperaturile maxime au fost cuprinse între 29 de grade 

la Sulina şi 38 de grade la Caracal şi Giurgiu, iar la ora 06 se înregistrau valori termice între 12 

grade la Joseni şi Miercurea Ciuc şi 27 de grade la Şiria.  

Observaţie: în intervalul de diagnoză au fost emise 1 informare meteo la CNPM Bucureşti şi 12 

avertizări cod galben privind fenomene meteorologice periculoase imediate, 4 de către SRPV 

Constanţa, 2 de către SRPV Bacău, câte una la SRPV Cluj, Craiova şi Timişoara şi 3 de către 

CNPM pentru Muntenia. 

LA BUCUREŞTI 

Vremea a fost caniculară, cu o maximă termică de 35 de grade la Afumaţi şi Băneasa şi 37 de grade 

la Filaret. Indicele temperatură-umezeală (ITU) a depăşit pragul critic de 80 al disconfortului 

termic. Cerul a fost variabil la senin, exceptând orele după-amiezei când temporar înnorările s-au 

accentuat, iar în unele cartiere şi în zona preorăşenească au fost averse slabe, descărcări electrice şi 

intensificări de scurtă durată ale vântului. La ora 06 se înregistrau 20 de grade la staţia Băneasa, 21 

de grade la Afumaţi şi 22 de grade la Filaret.  

 

 

3. Prognoza meteorologică în intervalul 08.07.12, ora 09 – 09.07.12, ora 09 

 

ÎN ŢARĂ 

Vremea va fi călduroasă, caniculară în vestul, sudul şi estul ţării, unde disconfortul termic va 

fi accentuat. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare după-amiaza şi seara, când vor fi averse, 

descărcări electrice şi intensificări de scurtă durată ale vântului local în zona de munte şi izolat în 

restul teritoriului. Vor fi condiţii de grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general 

între 30 şi 37 de grade, iar cele minime între 16 şi 26 de grade, mai scăzute în depresiuni. 

LA BUCUREŞTI 

Vremea se va menţine caniculară, iar disconfortul termic accentuat. Temperatura maximă 

se va situa în jurul valorii de 36 de grade, iar cea minimă va fi de 20...22 de grade. Cerul va fi 

variabil, mai mult senin dimineaţa şi noaptea. Vântul va sufla slab până la moderat. 

 

I. CALITATEA APELOR 

 Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral din cadrul Administraţiei Naţionale 

,,Apele Române” informează că, în data de 07.07.2012, ora 09:00, s-a semnalat prezenţa unui 

delfin mort în zona golfului Jupiter, judeţul Constanţa.  

 

II.  CALITATEA MEDIULUI 

1.  În domeniul aerului 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite 

 

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. 
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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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