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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITAŢII MEDIULUI 

in intervalul 09.07.2012 ora 7.00 – 10.07.2012, ora 7.00 

 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia si prognoza hidrologică pe raurile interioare si Dunare, din 10.07.2012, ora 06.00 

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

Jiului, Argeşului, Ialomiţei şi din bazinul superior şi mijlociu al Oltului unde vor fi în scădere 

uşoară. 

 Sunt posibile creşteri de debite pe unele râuri mici din jumătatea de nord a ţării datorită 

precipitaţiilor prognozate. 

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

0.20-0.70, mai mici (sub 0.20) pe unele râuri din bazinele: Someş (Ilişua, Lonea, Fizeş), Crisuri 

(Băneşti, Sighişoara, Cigher, Valea Roşie, Holod), Mureş (Iara, Pian), Trotuş (Dofteana, Oituz, 

Caşin, Tazlău), bazinului inferior al Oltului şi pe râurile din bazinele Rm. Sărat, Bârlad, Jijia şi 

Bahlui. 

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

 

Debitele vor fi în general staţionare, exceptând râurile din bazinul superior al Siretului unde vor fi 

în creştere datorita precipitaţiilor prognozate. 

 Creşteri izolate de debite se pot produce şi în bazinele Vişeu, Iza, Bistriţa, Trotuş, Putna şi 

Jijia. 

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

 

DUNARE: Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 09.07 – 10.07.2012 a fost 

de 3700 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 staţionar (3700 mc/s). 

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

 

 

2. Situaţia meteorologică in intervalul 09.07.12, ora 09 –10.07.12, ora 06 

ANM a emis în data de 09.07.2012, ora 09:30, o atenţionare / avertizare meteo cod 

galben / cod portocaliu, vizând val de căldură persistent, disconfort termic accentuat, în 

intervalul 9 – 10 iulie 2012, conform căreia: 

-luni şi marţi, valul de căldură va persista în regiunile vestice, sudice şi estice, unde 

temperaturile maxime vor atinge frecvent valori de 35....37 de grade, iar indicele 

temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 – cod galben  
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- în zilele de luni şi marţi, canicula se va intensifica şi va persista în cea mai mare parte 

a Olteniei şi local în Muntenia, unde disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar 

indicele temperatură-umezeală (ITU) se va situa peste pragul critic de 80. Temperaturile 

maxime vor atinge frecvent 37....38 de grade şi pe arii restrânse 39 de grade – cod portocaliu.  

Notă: Instabilitatea atmosferică se va accentua treptat, astfel încât îndeosebi în cursul 

zilei de marţi şi al nopţii de marţi spre miercuri, vor fi descărcări electrice, intensificări de vânt ce 

vor lua şi aspect de vijelie, averse ce pot depăşi pe arii restrânse 20...25 l/mp şi izolat căderi de 

grindină. Aceste fenomene vor fi mai frecvente in regiunile nordice, estice, sudice, precum şi la 

munte. 

Această informare a fost transmisă de către Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă al 

Ministerului Mediului şi Pădurilor la: Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, 

Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi 

Internelor, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, S.C. Hidroelectrica S.A., Agentia 

Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, precum şi la Comitetele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă: 

- ALBA, ARAD, ARGEŞ, BACĂU, BRAILA, BOTOŞANI, BUZĂU, BIHOR, CARAŞ-SEVERIN, 

CALARAŞI, CONSTANŢA, DAMBOVIŢA, GALAŢI, GORJ, HUNEDOARA, IAŞI, IALOMIŢA, 

PRAHOVA, TIMIŞ, TULCEA, VÂLCEA, VASLUI şi VRANCEA (23 prefecturi) – COD Galben  
 -ARGEŞ, DAMBOVIŢA, DOLJ, GIURGIU, GORJ, MEHEDINŢI, OLT, PRAHOVA, 

TELEORMAN, VÂLCEA, ILFOV si Municipiul BUCUREŞTI (12 prefecturi) – COD Portocaliu 

În ţara, vremea s-a menţinut 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 sudul şi estul ţării, local în vest şi izolat în rest. Cerul a fost variabil spre senin, dar 

începând cu orele amiezei în Muntenia, Dobrogea, Moldova, Maramureş, Crişana, Transilvania, 

precum şi în zona de munte au fost dezvoltări noroase convective şi izolat averse însoţite de 

descărcări electrice şi de intensificări de scurtă durată ale vântului. Cantităţile de apă au depăşit 

punctiform 20 l/mp (până la 32 l/mp la staţia meteo Feteşti), iar în judeţele Suceava şi Ialomiţa au 

fost consemnate căderi de grindină. Temperaturile maxime au fost cuprinse între 30 de grade la 

Sulina şi 39 de grade la Calafat, Drobeta Turnu-Severin şi Iaşi. La ora 06, temperatura aerului avea 

valori cuprinse între 10 grade la Miercurea Ciuc şi 27 de grade la Moldova Nouă, Sulina şi Gura 

Portiţei. 

Observaţii: În intervalul de diagnoză au fost emise 12 avertizări nowcasting (cod galben) pentru 

fenomene meteorologice periculoase imediate: 5 de către SRPV Bacău, 4 de către CNPM Bucureşti 

şi 3 de către SRPV Constanţa.  

La Bucureşti, vremea s-a menţinut caniculară, indicele de temperatură-umezeală (ITU) depăşind 

pragul critic de 80 al disconfortului termic. Cerul a fost variabil, mai mult senin dimineaţa şi 

noaptea, iar vântul slab până la moderat. Temperatura maximă a fost de 37 de grade la Afumaţi şi 

Băneasa şi 38 de grade la Filaret, iar cea minimă de 18 grade la staţia meteo Băneasa, 21 de grade la 

Afumaţi şi 23 de grade la Filaret. 

 

 

3. Prognoza meteorologica in intervalul 10.07.12, ora 09 –11.07.12, ora 09 

În ţara, vremea va fi călduroasă în cea mai mare parte a ţării, local caniculară, iar după-

amiaza va fi atins şi depăşit uşor pragul critic de 80 al disconfortului termic în jumatatea 

sudică şi izolat în celelate zone. În regiunile nordice, estice, sudice şi în zonele de munte vor fi 

înnorări temporar accentuate, averse, descărcări electrice şi intensificări de vânt ce vor putea lua 

aspect de vijelie. Pe arii restrânse cantităţile de apa vor putea depăşi 20...25 l/mp şi izolat vor fi 

căderi de grindină. În restul teritoriului, cerul va fi variabil, iar astfel de fenomene se vor semnala pe 
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arii restrânse. Temperaturile maxime, în scădere uşoară îndeosebi în regiunile din jumătatea 

nordică, vor fi cuprinse între 27 şi 36 de grade, mai ridicate până în jurul valorii de 38 de grade, 

local în Oltenia şi Muntenia. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 14 şi 24 de grade, uşor mai 

scăzute în depresiuni. 

La Bucureşti, vremea se va menţine caniculară, iar după-amiază se va depăşi uşor pragul 

critic de 80 al disconfortului termic. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 37 de 

grade, iar cea minimă va fi de 20...22 de grade. Cerul va fi variabil, cu înnorări spre seară şi în 

cursul nopţii, când vor fi averse, descărcări electrice şi intensificări de scurtă durată ale vântului. 

 

I. CALITATEA APELOR 

1.1. Pe fluviul Dunarea 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

1.2. Pe râurile interioare 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

1.3. Pe Marea Neagra 

ABA Dobrogea Litoral Constanţa informează că în data de 09.07.2012, s-au semnalat 

patru delfini morţi, trei pe plaja din Mamaia, zona H. National- Krusch, judeţul Constanţa şi unul în 

staţiunea Eforie Sud, plaja Splendid Beach, judeţul Constanţa . 

 

II.  CALITATEA MEDIULUI 

1.  În domeniul aerului 

ANPM informează că in data de 07.07.2012 nu au fost înregistrate depăşiri ale pragurilor de 

alertă pentru NO2, pragurilor de alertă şi informare pentru ozon, valorii limită zilnică pentru  PM10. 

Pragul de alertă pentru SO2 (500µg/mc medie orară, 3 ore consecutiv) a fost depăşit pentru o 

oră la staţia GJ1-Tg. Jiu (industrial), (nu se consideră alertă).  
 

2.  În domeniul solului şi vegetaţiei 

ARPM Piteşti informează că în data de 08.07.2012, ora 11.30 s-a localizat o poluare 

accidentală a solului cu un amestec de 20 litri ţiţei şi 40 l apă sărată pe o suprafaţă de cca 10 mp de 

păşune, cauzată de coroziunea conductei din zona Sămara (MTT Merişani, Poiana Lacului), judeţul 

Argeş. Echipa de intervenţie s-a deplasat la faţa locului şi a remediat defecţiunea . 

 

APM Constanţa informează că în data de 09.07.2012, ora 08.15 s-a localizat o poluare 

accidentală a solului cu ţiţei pe o suprafaţa de 1 mp, cauzată de corodarea conductei ţiţei Constanţa-

Bărăganu, zona Tortomanu, judeţul Constanţa. S-au luat măsuri de stopare a poluarii accidentale 

prin oprirea si depresarea conductei. S-a intervenit la conducta în vederea remedierii. 

 

APM Harghita informează telefonic despre producerea unui incendiu de pădure pe 

teritoriul administrativ al comunei Plăieşii de Jos, jud Harghita, in Valea Repat, la o altitudine de 

cca. 1285 m, situată la cca 22 km fată de localitate,  izbucnit în data de 08.07.12, stins, reactivat în 

data de 09.07.12. Pană in prezent au ars cca. 30 ha puieţi, focul este în extindere. Au intervenit ISU 

Harghita, pompierii voluntari din zona, localnicii, angajaţii ocoalelor silvice.  

 

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. 
 



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

                               http://www.mmediu.ro  

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. 

 

 
 

DIRECŢIA DE COMUNICARE 


