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MINISTERUL MEDIULUI ȘI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 

 

 

Biroul relații cu publicul și mass-media 
30 mai 2013 

 

 

RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITAŢII MEDIULUI 

în intervalul 30.05.2013 ora 08.00 – 31.05.2013, ora 08.00 

 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia și prognoza hidrologică pe râurile interioare și Dunăre, din 31.05.2013, ora 06.00 

RÂURI:  

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (I.N.H.G.A.) a emis în data de 

30.05.2013, ora 10.00, o atenționare hidrologică cod galben, valabilă în intervalul 30.05.2013 

ora 15:00 – 31.05.2013 ora 22:00, vizând scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, 

creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri  din bazinele hidrografice Vişeu, Iza, Crişul 

Negru, Crişul Alb, Mureş, Siret şi Prut, cu posibile depăşiri ale COTELOR DE ATENŢIE, 

conform căreia: 

- începând din data de 30.05.2013 ora 15:00 pe râurile mici din bazinele hidrografice: Vişeu, 

Iza (judeţul Maramureş), Crişul Negru, Crişul Alb (judeţele Hunedoara, Bihor şi Arad) şi 

Arieş (judeţul Alba). 

- începând din data de 31.05.2013 ora 03:00 pe unele râuri mici din bazinul superior şi 

mijlociu al Siretului (judeţele Suceava, Neamţ, Iaşi şi Vaslui) şi din bazinul superior al Jijiei 

(judeţele Botoşani şi Iaşi). 

 Această atenționare hidrologică 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: ALBA, ARAD, BOTOŞANI, BIHOR, 

HUNEDOARA, IAŞI, MARAMUREŞ, NEAMŢ, SUCEAVA și VASLUI (10 prefecturi). 

 

Debitele au fost în general în creştere datorită precipitaţiilor prognozate şi propagării 

exceptând Prutul unde au fost în scădere şi Vedea, Trotuşul, Putna, Rm. Sărat, Buzăul, Bârladul, 

Jijia, cursurile mijlocii si inferioare ale Oltului, Argeşului şi Ialomiţei precum şi râurile din 

Dobrogea unde au fost relativ staţionare. 

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 
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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. 
 

Este în vigoare atenţionarea hidrologică nr. 48 din 30.05.2013. 

 

Debitele vor fi în general în creştere datorită precipitaţiilor în curs, celor prognozate şi 

propagării exceptând râurile din sud-estul ţării unde vor fi relativ staţionare. 

 Creşteri de debite mai importante cu posibilitatea depăşirii COTELOR DE ATENŢIE sunt 

posibile pe versanţi, torenţi, pâraie şi pe unele râuri din zona de munte şi de deal a Moldovei. 

 

DUNARE:  
Debitul la intrarea în ţara (secţiunea Baziaş) în intervalul 30.05 – 31.05.2013 a fost în 

scădere, având valoarea de 6700 mc/s, sub media multianuala a lunii mai (7250 mc/s). 

 Aval Porţile de Fier debitele au fost scădere la Gruia şi pe sectorul Bechet – Tulcea şi în 

creştere la Calafat. 

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

(320+28). 

 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (6700 mc/s), peste media 

multianuală a lunii iunie (6400 mc/s). 

 Aval Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe tot sectorul. 

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

(320+22). 

 

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

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

jud. Brăila. 

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

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

 

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 30.05.13, ora 08.00 –31.05.13, ora 06.00 

În ţara, vremea s-a racit uşor în cea mai mare parte a ţării, valorile termice apropiindu-se de 

mediile climatologice ale perioadei, iar gradul de instabilitatea atmosferică a crescut progresiv 

dinspre vest şi sud-vest, cuprinzând până dimineaţă majoritatea regiunilor. Au fost înnorări 

temporar accentuate, averse ce au avut şi caracter torenţial, frecvente descărcări electrice şi 

intensificări de scurtă durată ale vântului ce au luat aspect de vijelie în zona localităţilor Roşiori de 

Vede, Turnu Măgurele în judeţul Teleorman şi Cermei în judeţul Arad. Pe spaţii restrânse au fost 

consemnate căderi de grindină în Muntenia şi Oltenia - pe raza judeţelor Olt, Mehedinţi, 

Teleorman, Giurgiu şi Călăraşi, precum şi în zona înalta a Munţilor Făgăraş. Noaptea, aria ploilor 

s-a retras către jumătatea estică a teritoriului, în timp ce în rest cerul s-a degajat treptat iar ploile s-

au mai semnalat numai izolat. Cantităţile de apă au depăşit local 15...20 l/mp şi izolat în sud, 

centru şi vest 30 l/mp (până la 61 l/mp la Vidra în judeţul Ilfov). Temperaturile maxime s-au 

încadrat între 17 grade la Huedin şi 28 de grade la Zimnicea, Sighetul Marmaţiei, Turnu Măgurele 

şi Giurgiu, iar la ora 06 se înregistrau 6 grade la Câmpeni, Sibiu şi Vărădia de Mureş şi 18 grade la 

Gura Portiţei, Mahmudia şi Sulina.  
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Observaţii: În intervalul de diagnoză a fost emisă o avertizare cod potocaliu de fenomene 

meteorologice periculoase imediate de către SRPV Timişoara şi 34 atenţionari cod galben, după 

cum urmează: 13 atenţionări CNPM pentru Muntenia, 9 atenţionări SRPV Timişoara, 4 

atenţionări SRPV Sibiu, 3 atenţionări SRPV Craiova şi câte două SRPV Constanţa şi Cluj şi o 

atenţionare SRPV Bacău.  

La Bucureşti, vremea a fost în general instabilă şi normală din punct de vedere termic. Ziua cerul 

a fost temporar noros, dar în a doua parte a intervalului nopţii nebulozitatea s-a accentuat şi, 

îndeosebi în primele ore ale nopţii, s-au semnalat averse, descărcări electrice şi intensificări de 

scurtă durată ale vântului. S-au înregistrat cantităţi de apă de până la 15 l/mp la staţia meteo 

Băneasa. Temperatura maximă a fost de 24 de grade la Băneasa şi Afumaţi şi 25 de grade la 

Filaret, iar la ora 06 se înregistrau 14 grade la Afumaţi şi Băneasa şi 15 grade la Filaret. 

 

 

3. Prognoza meteorologică în intervalul 31.05.13, ora 08.00 –01.06.13, ora 08.00 

În ţara, instabilitatea atmosferică se va menţine accentuată în estul, sud-estul ţării şi la 

munte, unde mai ales pe parcursul zilei vor fi înnorări şi pe arii extinse ploi cu caracter 

torenţial, descărcări electrice şi intensificări de scurtă durată ale vântului. Izolat va cădea 

grindină, iar cantităţile de apă vor depăşi local 20 l/mp şi pe arii restrânse 35 l/mp, mai ales 

în Moldova. În restul teritoriului cerul va fi temporar noros, iar astfel de fenomene se vor semnala 

local, cu precădere în zona de munte, în centrul şi sud-vestul ţării. Temperaturile maxime, în 

scădere uşoară în majoritatea regiunilor, se vor situa între 16 şi 24 de grade, iar cele minime vor fi 

cuprinse între 6 şi 16 grade. 

La Bucureşti, cerul va avea înnorări şi vor fi averse şi descărcări electrice, mai ales în prima parte 

a zilei. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă, în scădere uşoară, va fi de 22...23 de 

grade, iar cea minimă de 11...13 grade.  

 

 

II. 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 Constanța și GNM, Comisariatul Județean Constanța 
informează că în data de 30.05.2013, în Portul de Agrement Tomis, județul Constanța, s-a 

observat o pată de produs petrolier pe luciul apei pe o suprafață de 50 mp, ce provine de la golirea 

accidentală a conţinutului unei sticle de 5 litri de combustibil de pe Velierul EOL 77 care este 

abandonat în port. 

S-a izolat sursa de poluare prin montarea a 2 rânduri de baraje, unul absorbant şi unul 

depoluant iar pe suprafaţa apei au fost apolicate folii speciale cu absorbant 

Zona este monitorizata de catre ABADL şi Căpitănia Port Constanţa. 
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III.  CALITATEA MEDIULUI 

1.  În domeniul aerului 

ANPM informează că nu au fost înregistrate depăşiri ale pragului de alertă pentru NO2, 

SO2, PM10 şi ale pragurilor de alertă şi informare pentru ozon.  
 

2.  În domeniul solului şi vegetaţiei 

GNM, Comisariatul Județean Teleorman informează telefonic că în data de 29.03.2013, 

in jurul orei 18.30, s-a produs o poluare accidentală a solului cu o cantitate de 200 l țiței pe o 

suprafață de 50 mp șanț drum agricol, cauzată de spargerea conductei de pompare țiței apartinand 

SC OMV Petrom SA, de la Parc Râca la conducta Conpet.  

S-a acționat pentru remediere. Se va reveni cu informații. 

 

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. 

 

 

 


