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I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia şi prognoza hidrologică pe râurile interioare şi Dunăre din 23.05.2013, ora 06.00 

RÂURI: Debitele au fost în creştere datorită  efectului combinat al precipitaţiilor sub 

formă de averse căzute în interval şi propagării.  

Pe cursul mijlociu şi inferior al Prutului debitele au fost în scădere. 

Debitele se situează la valori cuprinse între 30-80% din mediile multianuale lunare, mai 

mici  (10-30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Mureş, Bistra, 

Bârzava, Moraviţa, Cerna, Jiu, Olt, Vedea, Argeş, Ialomiţa, Buzău, Râmnicu Sărat, Trotuş, Bârlad 

şi pe unele râuri din bazinul hidrografic Someş (Sălăuţa, Şieu, Bistriţa, Ilişua, Lonea, Fizeş). 

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

 

 Debitele vor fi în scădere, exceptând cursurile mijlocii şi inferioare ale râurilor: Someş, 

Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş, Bega, Timiş, Bârzava, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Olt, Vedea, Argeş, 

Ialomiţa, Buzău, Suceava, Moldova, Bistriţa, Trotuş şi Bârlad, unde vor fi în creştere datorită 

propagării. 

 Mai sunt posibile creşteri de debite pe unele râuri mici din zonele de deal şi munte datorită 

averselor prognozate. 

 

 Încetează începând cu data de 24.05.2013, ora 09.00, atenţionarea hidrologică nr. 47 

emisă în data de 22.05.2013.  

 

DUNĂRE: Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 23-24.05.2013 a 

fost în scădere, având valoarea de 7100 mc/s, sub media multianuală a lunii mai (7250 mc/s). 

 Pe tot sectorul aval Porţile de Fier debitele au fost în scădere. 

 Conform datelor primite, nivelurile se situează peste COTELE DE ATENŢIE la staţiile 

hidrometrice: Isaccea (320+81) – jud. TL şi Tulcea (320+3) – jud. TL. 

 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (7100 mc/s), sub media 

multianuală a lunii mai (7250 mc/s). 

 Aval Porţile de Fier debitele vor fi în creştere la Gruia şi în scădere pe sectorul Calafat-

Tulcea. 

Nivelul se va situa peste COTA DE ATENŢIE la staţia hidrometrică: Isaccea (320+74) – 

jud. TL. 
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 Se menţine în vigoare până în data de 28.05.2013, ora 18.00, atenţionarea hidrologică 

nr. 46 pentru fluviul Dunărea (cod galben) emisă în data de 21.05.2013.  
 

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

 - Ciobanu-Gârliciu km 19+150, 25+450 – jud. Constanța; 

 - Brăila-Dunăre-Siret, Călmățui-Gropeni-Chiscani-compartimentele I, II și III, Vărsătura, 

Bălaia, Gemenele, Lungulețu, Maicanu, Bandoiu, Municipiu şi Noianu-Chiscani – jud. Brăila; 

 - Ostrov-Peceneaga, Peceneaga-Turcoaia, Gârliciu-Dăeni, Măcin-Iglița-Carcaliu, 23 

August-Grindu, Smârdan-23 August I şi II, Grindu-Canton km 30, Sf. Gheorghe, Pardina, Crișan, 

Letea (din administrarea A.N. ,,Apele Române”), Smârdan, Măcin, Tudor Vladimirescu, Chilia 

Veche  și Mahmudia (din administrarea consiliilor locale) – jud. Tulcea. 
 

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

 - Filipoiu din Insula Mare a Brăilei– jud. Brăila; 

 - R3, Canton km 30-Ciulineț, Ciulineț-Isaccea, Gorgova, dig-șosea Măcin-Smârdan (din 

administrarea A.N. ,,Apele Române”), Nufăru – Victoria (din administrarea consiliilor locale) – 

jud. Tulcea. 
 

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

 - R4 (din administrarea A.N. ,,Apele Române”) – jud. Tulcea. 
 
 

2. Situaţia meteorologică în intervalul 23.05.2013, ora 08.00 – 24.05.2013, ora 06.00 

În țară, vremea a fost instabilă şi s-a răcit în cea mai mare parte a teritoriului, devenind răcoroasă 

în vest, nord şi centru. Excepţie au făcut regiunile sud-estice, unde vremea s-a menţinut caldă. 

Instabilitatea atmosferică a fost mai pronunţată ziua şi s-a manifestat prin înnorări temporar 

accentuate, frecvente descărcări electrice şi averse în toate regiunile. Ploile au avut şi caracter 

torenţial, iar cantităţile de apă au depăşit local 25 l/mp în Transilvania (până la 35 l/mp la Vânători 

- judeţul Mureş), Moldova (până la 42 l/mp la Adjud - judeţul Vrancea), în nordul Olteniei (până 

la 33 l/mp la Drobeta Turnu Severin - judeţul Mehedinţi) şi izolat în în sudul Banatului (până la 

32,5 la Feneş - judeţul Caraş-Severin), în Muntenia (până la 31 l/mp la Vişineşti - judeţul 

Dâmboviţa) şi la munte (până la 33 l/mp în extremitatea vestică a Carpaţilor Meridionali). Vântul 

a prezentat intensificări în centrul, sudul şi estul ţării, în special în timpul ploilor, şi a depăşit la 

rafală 60...70 de km/h. În Muntenia local vântul a luat aspect de vijelie, iar pe raza judeţelor: Gorj, 

Vâlcea, Teleorman, Dâmboviţa, Braşov, Harghita, Vrancea şi Vaslui, dar şi în Masivul Făgăraş, s-

au consemnat căderi de grindină. Temperaturile maxime au fost cuprinse între 12 grade la Şiria şi 

33 de grade la Călăraşi. La ora 06 temperatura aerului avea valori cuprinse între 8 grade la 

Dumbrăviţa de Codru şi Şiria şi 17 grade la Constanţa, Gura Portiţei, Mangalia şi Sulina. 

OBSERVAŢII: în intervalul de diagnoză au fost în vigoare 21 de atenţionări cod galben de 

fenomene meteorologice periculoase imediate, privind instabilitatea accentuată, după cum 

urmează: 6 emise de către CNPM-Bucureşti, 5 de către SRPV Sibiu, 4 de către SRPV Bacău, 4 de 

către SRPV Craiova şi 2 de către SRPV Constanţa, dar şi o avertizare cod portocaliu emisă de 

către CNPM-Muntenia. 

La Bucureşti, vremea a fost caldă. După-amiaza instabilitatea atmosferică s-a accentuat şi s-a 

manifestat prin dezvoltări noroase convective, vânt cu intensificări la rafală de până la 80 km/h, ce 

a luat şi aspect de vijelie, căderi de grindină, descărcări electrice şi averse. Cantităţile de apă au 

fost de până la 17 l/mp la staţia meteo Băneasa. Temperatura maximă a fost de 26 de grade la 

Băneasa, 27 de grade la Afumaţi şi 29 de grade la Filaret. La ora 06 se înregistrau 13 grade la 

Băneasa şi 14 grade la Afumaţi şi Filaret.  

Se menţine în vigoare până în data de 24.05.2013, ora 09.00, infomarea meteorologică emisă 

în data de 22.05.2013.  
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3. Prognoza meteorologică pentru intervalul 24.05.2013, ora 08.00 – 25.05.2013, ora 08.00 

În ţară, vremea va fi răcoroasă în vestul, centrul şi nordul teritoriului şi apropiată de normalul 

termic al perioadei în celelalte regiuni. Cerul va fi temporar noros şi mai ales ziua vor fi averse şi 

trecător descărcări electrice la munte şi local în rest. Cantităţile de apă vor depăşi izolat 15...20 

l/mp. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări pe crestele montane, iar în cursul zilei şi în 

partea de sud şi sud-est a ţării. Temperaturile maxime se vor încadra între 15 şi 25 de grade, iar 

cele minime între 7 şi 17 grade, mai scăzute în depresiuni, până la 4...5 grade. 

La Bucureşti, vremea va fi apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va fi temporar noros, 

iar în prima parte a intervalului vor fi averse şi posibil descărcări electrice. Vântul va sufla în 

general moderat în cursul zilei şi va slăbi în intensitate noaptea. Temperatura maximă va de 

23...24 de grade, iar cea minimă de 11...13 grade, uşor mai coborâtă la periferie. 

 

II. CALITATEA APELOR 

 Pe râurile interioare 

 S.G.A. Dâmboviţa şi G.N.M.- C.J. Dâmboviţa informează despre producerea în data de 

23.05.2013 a unei poluări cu grăsimi şi solvenţi a râului Ialomiţa între Pucioasa şi Târgovişte, aval 

de podul Mihai Bravu. Fenomenul s-a manifestat printr-o culoare neagră-verzuie a apei şi s-a 

produs din cauza deversării directe de ape menajere uzate de la staţia de epurare Pucioasa. O 

echipă S.G.A. Dâmboviţa s-a deplasat la faţa locului pentr investigaţii şi prelevarea de probe de 

apă. Măsuri întreprinse: s-a oprit deversarea, s-a procedat la curăţarea grătarelor mecanice şi 

separatoarelor de grăsimi.  

 

 Pe fluviul Dunărea şi pe Marea Neagră nu au fost semnalate 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 22.05.2013 nu s-au constatat 

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

alertă și informare pentru O3 (ozon) și ale valorii limită zilnice pentru PM10 (50 µg/mc).  
 

2.  În domeniul solului şi vegetaţiei 

 Nu au fost semnalate 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. 
 

 

 

 
 


