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I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia şi prognoza hidrologică, pe râurile interioare şi Dunăre, din 30.05.2013, ora 06.00 

 

RÂURI  
Debitele au fost în general staţionare pe râurile din bazinele: Jiu, Olt, Vedea, Argeş, 

Ialomiţa, Siret, afluenţii Prutului şi pe cele din Dobrogea. 

Pe cursurile mijlocii şi inferioare ale Someşului şi Mureşului şi cursurile inferioare ale 

Crişurilor, Arieşului, Târnavelor şi Timişului, debitele au fost în creştere datorită propagării, iar pe 

celelalte râuri au fost în scădere. 

Debitele se situează  la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai 

mari (peste 100% din normalele lunare) pe râurile din bazinele: Iza, Tur, Lăpuş, Crişuri, Arieş, 

Târnava Mare, cursul superior al Târnavei Mici, Ampoi şi mai mici (10-30% din normalele 

lunare) pe: Caraş, Cerna, Rm. Sărat, Putna, Trotuş, pe unele râuri din bazinele hidrografice:  

Mureş (Iara, Laslea, Vişa, Domald, Secaş, Sebeş, Râul Mare), unii afluenţi ai Oltului (Râul Negru, 

Homorodul Mare, Sercaia, Hârtibaciu, Milcoiu, Topolog, Olteţ) şi pe Ialomiţa. 

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

 

 Debitele vor fi în creştere datorită precipitaţiilor prognozate şi propagării pe râurile din 

bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş, Bega, Timiş, Bârzava, Caraş, 

Cerna, Nera, bazinul superior şi mijlociu al Oltului şi bazinele superioare ale Sucevei, Moldovei şi 

Bistriţei. 

 Pe celelalte râuri, debitele vor fi în general staţionare. 

 Creşteri mai importante de niveluri şi debite datorită precipitaţiilor torenţiale cu 

caracter de aversă prognozate sunt posibile pe unele râuri mici din bazinul Crişului Negru, 

bazinele superioare ale Crişului Alb, Arieşului, Crişului Repede, Crasnei, precum şi pe unii 

afluenţi mici ai Someşului Mare aval de staţia hidrometrică Dej.   

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

 

DUNĂRE  

Debitul la intrarea în ţara (secţiunea Baziaş) în intervalul 29.05 – 30.05.2013 a fost 

staţionar, având valoarea de 6.800 mc/s, sub media multianuala a lunii mai (7.250 mc/s). 

 Aval Porţile de Fier debitele au fost scădere pe sectoarele Gruia – Calafat şi Zimnicea – 

Tulcea şi în creştere pe sectorul Bechet – Tr. Măgurele. 
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La staţia hidrometrică Isaccea – jud. TL, nivelul se situează peste COTA DE ATENŢIE 

(320+39). 

 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (6.700 mc/s), sub media 

multianuală a lunii mai (7.250 mc/s). 

 Aval Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectoarele Gruia – Bechet şi Olteniţa –

Tulcea şi în creştere pe sectorul Corabia – Giurgiu. 

La staţia hidrometrică Isaccea – jud. TL, nivelul se va situa peste COTA DE ATENŢIE 

(320+28). 

 

Se situează în faza I de apărare următoarele sectoare de dig: 

 Ciulineț-Isaccea Sf. Gheorghe, Gorgova, Crișan, Letea (din administrarea A.N. ,,Apele 

Române”), Chilia Veche (din administrarea consiliilor locale) – jud. Tulcea; 

 Călmățui-Gropeni-Chișcani-comp. III, Filipoiu și Lungulețu - din Insula Mare a Brăilei – 

jud. Brăila. 

 

Se situează în faza a II-a de apărare următoarele sectoare de dig: 

 R3 și R4 (din administrarea A.N. ,,Apele Române”), Nufăru – Victoria (din administrarea 

consililor locale) – jud. Tulcea. 

 

2. Situaţia meteorologică în intervalul 29.05.2013, ora 08.00 – 30.05.2013, ora 06.00 

 

ANM a emis în data de 29.05.2013, ora 13.00, o informare meteorologică, valabilă în intervalul 

30 mai 2013, ora 10 – 31 mai 2013, ora 18, vizând grindină, ploi torenţiale, vijelii, conform 

căreia: 

 În intervalul menţionat gradul de instabilitate atmosferică va creşte progresiv în toată ţara, 

începând din sud-vest şi se va manifesta prin frecvente descărcări electrice, ploi cu caracter 

torenţial, căderi de grindină şi vijelii. Astfel de fenomene vor fi mai frecvente şi mai 

intense în primele ore în regiunile vestice şi sud-vestice, apoi în sudul, centrul şi estul 

teritoriului.  Cantităţile de apă vor depăşi local 25 l/mp. 

 

Această informare meteorologică a fost transmisă de către Centrul Operativ pentru Situaţii de 

Urgenţă al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice către: Inspectoratul General pentru 

Situaţii de Urgenţă, Secretariatul General al Guvernului, Centrul de Situații al Guvernului, 

Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor, 

Ministerul Sănătății, Ministerul Economiei, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Comisia 

Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, Serviciul de Protecție și Pază, Serviciul de 

Telecomunicații Speciale, S.C. Hidroelectrica S.A., Agenția Naţională de Îmbunătăţiri Funciare și 

către Comitetele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă vizate: toate prefecturile (42 prefecturi). 

 

ÎN ŢARĂ 

Vremea a continuat să se încălzească în cea mai mare parte a ţării, mai semnificativ însă în nord-

vest, în centru şi în zona montană. Cerul a fost variabil, cu înnorări trecătoare ziua când doar cu 

totul izolat a plouat slab în nordul ţării şi la munte. Noaptea în vestul şi sud-vestul teritoriului 

temporar nebulozitatea s-a accentuat şi s-au semnalat averse şi descărcări electrice local în 

Banat şi Crişana şi izolat în Maramureş şi vestul Olteniei, în timp ce în restul teritoriului cerul a 

fost parţial noros şi doar în Muntenia, izolat, au fost ploi de scurtă durată, neînsemnate 

cantitativ. Vântul a suflat slab şi moderat, cu intensificări pe creste, în Banat şi 

Dobrogea. Temperaturile maxime s-au încadrat între 19 grade la Mangalia şi 30 de grade 

la  Bechet. La ora 06 se înregistrau valori termice cuprinse între 9 grade la Miercurea Ciuc şi 20 de 

grade la Dumbrăviţa de Codru, Moldova Nouă şi Sibiu. 
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LA BUCUREŞTI 

Vremea a fost uşor mai caldă decât în mod normal pentru această dată din an, astfel că 

temperatura maximă a fost de 27 de grade la toate staţiile meteorologice. Cerul a fost variabil, cu 

înnorări trecătoare şi averse slabe în unele cartiere spre sfârşitul intervalului. Vântul a suflat slab şi 

moderat. La ora 06 se înregistrau 16 grade la Afumaţi şi Băneasa şi 17 grade la Filaret.   

 3. Prognoza meteorologică pentru intervalul 30.05.2013, ora 08.00 – 31.05.2013, ora 08.00 

ÎN ŢARĂ 

Gradul de instabilitate atmosferică va creşte progresiv în toată ţara, începând din sud-vest şi 

se va manifesta prin înnorări temporar accentuate, frecvente descărcări electrice, ploi cu 

caracter torenţial, căderi de grindină şi vijelii. Astfel de fenomene vor fi mai frecvente şi mai 

intense în primele ore în regiunile vestice şi sud-vestice, apoi în sudul şi centrul teritoriului, 

urmând ca noaptea să se semnaleze cu precădere în partea de est. Cantităţile de apă vor 

depăşi local 25 l/mp. Temperaturile maxime vor fi de la 19...20 de grade în Banat până la 28...29 

de grade local în Muntenia şi Moldova, iar cele minime se vor încadra în general între 8 şi 17 

grade. 

Mesajul de informare meteorologică emis în data de 29 mai 2013 îşi menţine valabilitatea. 

LA BUCUREŞTI 

Vremea va fi caldă, cu o maximă termică în jurul valorii de 26 de grade, dar şi în general 

instabilă. Cerul va avea înnorări temporare pe parcursul zilei şi vor fi ploi de scurtă durată şi 

descărcări electrice. Seara şi la începutul nopţii fenomenele vor fi mai intense, aversele vor fi 

însoţite de intensificări ale vântului, fiind şi condiţii de vijelie şi căderi de 

grindină. Temperatura minimă va fi de 14...16 grade. 

II. CALITATEA APELOR 

 Nu s-au semnalat evenimente deosebite. 

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 28.05.2013 nu s-au constatat 

depăşiri ale pragurilor de alertă pentru NO2 (dioxid de azot), SO2 (dioxid de sulf), O3 (ozon) și ale 

valorii limită zilnice pentru PM10 (50µg/mc). 
 

2.  În domeniul solului şi vegetaţiei 

 Nu s-au semnalat evenimente deosebite. 
 

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. 

 


