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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 22.07.2012, ora 07:00 – 23.07.2012, ora 07:00 

 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia şi prognoza hidrologică pe râurile interioare şi Dunăre din 23.07.2012, ora 06 

 

 Debitele au fost în general staţionare. 

 Debitele se situează sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli  cuprinşi între 0,20-

0,60, mai mici (sub 0,20) pe râurile  din bazinele hidrografice: Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru, 

Bârlad, Jijia, unele râuri din bazinul hidrografic Someş (Sălăuţa, Ilişua, Lonea, Fizeş, Lăpuş, Cavnic), 

unii afluenţi ai Crişului Alb (Băneşti, Sighişoara, Chier), bazinele superioare ale râurilor Crasna, 

Timiş, unii afluenţi ai Oltului inferior şi Argeşului superior (Vâlsan, R. Doamnei). 

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

 Debitele vor fi în general staţionare. 

 Sunt posibile creşteri de niveluri şi debite pe unele râuri mici din zonele de munte din vestul, 

nordul şi nord-estul ţării datorită averselor prevăzute. 

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

 

DUNĂRE: Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 22.07-23.07.2012 a fost 

stationar, de 3700 mc/s, sub media multianuală a lunii iulie (5350 mc/s). 

 Aval Porţile de Fier, debitele au fost în creştere pe sectorul Gruia-Giurgiu şi în scădere pe 

sectorul Olteniţa-Tulcea. 
 

 Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în crestere (3800 mc/s). 

 Aval Portile de Fier, debitele vor fi în creştere pe sectorul Gruia-Cernavodă, relativ staţionare 

pe sectorul Hârşova-Brăila şi în scădere pe sectorul Galaţi-Tulcea. 

 

2. Situaţia meteorologică în intervalul 22.07.2012, ora 09 –23.07.2012, ora 06 

 

 Administratia Natională de Meteorologie a emis în data de 22.07.2012, ora 10:00, o atentionare 

si o informare meteorologică, vizând caniculă şi disconfort termic accentuat / disconfort termic, local 

caniculă, în intervalul 22 iulie 2012 / 23-24 iulie 2012, conform cărora: 

1. În după-amiaza zilei de duminică, 22 iulie 2012, în regiunile sudice şi sud-estice canicula va persista, 

iar disconfortul termic va fi accentuat. Se vor înregistra frecvent valori de 35..38 de grade. 

Instabilitatea atmosferică va fi accentuată în vestul, centrul şi nordul ţării. 

2. În intervalul menţionat: 23-24 iulie 2012, vremea se va menţine călduroasă, local caniculară în sudul 

ţării, unde indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 al disconfortului 

termic, iar temperatura aerului va avea frecvent valori de 35...37 de grade. Instabilitatea atmosferică va 

fi temporar accentuată în vest, sud-vest şi la munte.  
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Notă: În a doua parte a săptămânii se va menţine vremea călduroasă, caniculară local mai ales în 

regiunile sudice.   

Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj  

prin atenţionări sau avertizări meteorologice ulterioare. 

 

Această atentionare si informare meteorologică a fost transmisă de către Centrul Operativ 

pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Mediului şi Pădurilor către: Inspectoratul General pentru 

Situaţii de Urgenţă, Secretariatul General al Guvernului, Centrul de Situatii al Guvernului, Ministerul 

Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii, Ministerul Sănătătii, Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, Comisia Natională pentru Controlul Activităţilor 

Nucleare, Serviciul de Protectie si Pază, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, S.C. Hidroelectrica 

S.A., Agentia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare precum şi către Comitetele Judeţene pentru 

Situaţii de Urgenţă vizate: Argeş, Brăila, Buzău, Călăraşi, Constanţa, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, 

Giurgiu, Gorj, Ialomiţa, Ilfov, Mehedinti, Olt, Prahova, Teleorman, Tulcea, Vâlcea, Vrancea şi  

Municipiul  Bucureşti (20 de prefecturi). 

 În ţară, valorile termice au marcat o scădere în cea mai mare parte a ţării, dar vremea a fost 

caniculară după-amiaza în regiunile sudice, unde şi indicele temperatură-umezeală (ITU) a atins 

şi, local, a depăşit pragul de 80 al disconfortului termic. Cerul a fost variabil, cu înnorări temporar 

accentuate ziua în nordul şi vestul ţării, precum şi în zona de munte unde, pe arii restrânse, au fost 

averse, descărcări electrice şi intensificări ale vântului. În cursul nopţii, fenomenele asociate 

instabilităţii atmosferice s-au semnalat cu totul izolat şi în sudul teritoriului. Temperaturile maxime s-

au situat între 18 grade la Suceava şi Rădăuţi şi 38 de grade la Zimnicea, iar la ora 06 se înregistrau 

valori termice cuprinse între 11 grade la Supuru de Jos şi 22 de grade la Bucureşti Filaret, Calafat, 

Drăgăşani şi Râmnicu Vâlcea. 

OBSERVAŢII: În intervalul de diagnoză s-au emis 4 avertizări cod galben pentru fenomene severe 

imediate, privind fenomene de instabilitate atmosferică: o avertizare de către SRPV Sibiu şi 3 

avertizări cod galben pentru fenomene severe imediate de către SRPV Craiova. 

La Bucureşti, deşi valorile termice au marcat o uşoară scădere, vremea a fost călduroasă, 

caniculară la amiază când indicele temperatură-umezeală (ITU) a atins pragul de 80 al 

disconfortului termic şi temperatura aerului a atins valori maxime de 33 de grade la Băneasa şi 

Afumaţi şi 35 de grade la Filaret. Cerul a fost mai mult senin, iar vântul a suflat slab până la 

moderat. La ora 06 se înregistrau 21 de grade la staţia meteorologică Băneasa şi Afumaţi şi 22 de 

grade la staţia meteorologică Filaret. 

3. Prognoza meteorologică în intervalul 23.07.2012, ora 09 –24.07.2012, ora 09 

 În ţară, vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, local caniculară în sud, unde 

indicele temperatură-umezeala (ITU) va atinge pragul critic de 80 al disconfortului termic. Cerul 

va fi variabil, cu înnorări temporare în regiunile vestice şi sud-vestice, precum şi la munte, unde pe arii 

restrânse, mai ales ziua, vor fi averse şi descărcări electrice. În restul teritoriului astfel de fenomene 

vor fi posibile cu totul izolat. Vântul va prezenta unele intensificări în estul şi sud-estul ţării. 

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 de grade în nordul Moldovei şi 36 de grade în sud, iar 

cele minime se vor situa între 10 grade în depresiuni şi 25 de grade pe litoral. 
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La Bucureşti, vremea va fi călduroasă, caniculară în orele după-amiezei când temperatura 

aerului va urca până la 35 de grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat cu intensificări 

temporare. Temperatura minimă va fi de 20...22 de grade. 

II. CALITATEA APELOR 

 

2.1. Pe fluviul Dunarea 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

2.2. Pe râurile interioare 

 APM Bistrita Năsăud a informat că în data de 22.07.2012. la ora 11.30, pe pârâul Budac, 

afluent al r. Şieu (jud. Bistrita Năsăud), s-a produs o mortalitate piscicolă minoră (circa 60-70 

buc. peste). S-a presupus că poluarea poate fi determinată de deversarea de ape uzate de la o fermă de 

bovine, datorită substanţelor oganice consumatoare de oxigen prezente în dejectii animaliere. La o 

analiză ulteriorară din teren efectuată de echipa SGA Bistrita Năsăud nu s-a mai constatat nici o 

mortalitate piscicolă iar în apele râului s-a observat o faună de puiet piscicol bogată. 

 

2.3. Pe Marea Neagra 

Administratia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral din cadrul Administratiei Nationale 

,,Apele Române” informează că în data de 22.07.12 s-a semnalat prezenţa unui delfin mort, pe plaja 

din staţiunea Mamaia, în dreptul Hotelului Meridian (judeţul Constanţa). A fost anunţat şeful formaţiei 

Mamaia. 

III.  CALITATEA MEDIULUI 

1. În domeniul aerului 

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează că, din rezultatele analizelor efectuate 

în cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare, în data de 19.07.2012 nu s-au constatat depăşiri ale 

pragurilor de alertă pentru NO2 (dioxid de azot), SO2 (dioxid de sulf) şi ale pragurilor de alertă şi 

informare pentru ozon. Nu s-au constatat depăşiri ale valorilor limită pentru indicatorul PM10 

(pulberi în suspensie cu un diametru mai mic de 10 microni). 

 

2. În domeniul solului, apelor subterane şi vegetaţiei   

GNM-CJ Harghita a informat în data de 22.07.2012, despre două incendii de plantaţii 

forestiere în manifestare: un incendiu pe 2,5 ha în zona comunei Sântimbru; respectiv un 

incendiu pe 2 ha plantaţie puieţi răşinoase la km 4 lângă Mun. Gheorgheni (jud Harghita). 

ISU acţiona în continuare pentru lichidarea incendiilor, în data de 22.07.2012, la ora 11.  

 

 APM Prahova revine cu informaţii despre incendiul de vegetaţie din Parcul Natural 

Bucegi, localizat pe versantul abrupt din zona traseu telecabină Buşteni (jud Prahova). 
Incendiul a fost provocat de trăznet duminica trecută şi e intensificat de vânt. Au intervenit în data 

de 22.07.2012, circa 100 oameni cu bidoane cu apă, care vor acţiona şi în zilele următoare pentru 

stingerea completă a incendiului, posibil ajutaţi şi de mijloace aeriene specializate (a fost solicitat 

un avion pentru împrăştiere apă, care va primi autorizarea de zbor în data de 23.07.2012).  

 

 GNM-CJ Sălaj a revenit cu informaţii despre depoluarea finalizată în data de 22.07.2012 ora 

02:00, a 26 mc bitum din rigola DJ 108 G si de pe 10 mp sol invecinat, după răsturnarea în data de 
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21.07.2012, ora 13:00, a unei cisterne cu bitum (temp 105 grade C), la ieşire din localitatea Cizer 

(jud Sălaj), amonte pod peste V. Cizer, afluent al R. Crasna. Râul nu a fost poluat.  
 

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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