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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITAŢII MEDIULUI 

în intervalul 04.06.2013 ora 08.00 – 05.06.2013, ora 08.00 

 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia și prognoza hidrologică pe râurile interioare și Dunăre, din 05.06.2013, ora 06.00 

RÂURI:  

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, 

Iza, Tur, Someş, Barcău, Crişuri,  Bistriţa, Buzău şi cursul mijlociu al Mureşului unde au fost în 

scădere. 

 Pe cursurile inferioare ale râurilor: Arieş, Ialomiţa, Suceava, cursul inferior al Mureşului 

şi cursul superior şi mijlociu al Prutului debitele au fost în creştere datorită propagării.  

Mici creşteri datorită averselor căzute în interval s-au produs pe unele râuri din bazinele 

superioare ale râurilor: Olt, Argeş, Ialomiţa şi Buzău. 

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

mari (peste 100% din normalele lunare) pe Vişeu, Iza, Someşul Mare şi unii afluenţi ai săi (Ilişua, 

Şieu, Someşul Cald, Lăpuş), pe cursul superior al Arieşului şi mai mici  (10-30% din normalele 

lunare) pe: Crasna superioară şi mijlocie, Rusca, Bistra, Cerna, Bârlad, pe unele râuri din bazinul 

hidrografic Mureş  (Iara, Sebeş, Râul Mare) şi pe unii afluenţi ai Oltului superior şi mijlociu. 

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

 

 Debitele vor fi în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, 

Iza, Tur, Someş, Barcău, Crişuri şi Arieş unde vor fi în scădere. 

 Pe cursul inferior al Mureşului şi cursul superior şi mijlociu al Prutului debitele vor fi în 

creştere datorită propagării. 

 Sunt posibile creşteri de debite pe unele râuri mici din vestul, nordul, centrul  şi nord-estul 

ţării datorită precipitaţiilor sub formă de aversă prognozate. 

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

 

DUNARE:  
Debitul la intrarea în ţara (secţiunea Baziaş) în intervalul 04 – 05.06.2013 a fost în 

creştere, având valoarea de 7300 mc/s, peste media multianuală a lunii iunie (6400 mc/s). 

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

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

(320+7). 

 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (7500 mc/s), peste media 

multianuală a lunii iunie (6400 mc/s). 

 Aval Porţile de Fier, debitele vor fi în creştere pe sectorul Gruia – Olteniţa şi în scădere pe 

sectorul Călăraşi – Tulcea. 

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

(320+4). 

 

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

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

 - Sf. Gheorghe, R3, R4, Gorgova, Letea, Ciulineț-Isaccea (din administrarea A.N. ,,Apele 

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

 

 

2. Situaţia meteorologică în intervalul 04.06.13, ora 08.00 –05.06.13, ora 06.00 

În ţara, vremea a fost rece în vestul şi nord-vestul ţării, unde cerul a fost noros şi pe arii restrânse 

a plouat slab. Gradul de acoperire al cerului cu nori a fost ridicat şi în zona montană, unde ploile, 

în general slabe, s-au semnalat local, iar pe crestele înalte, trecător au fost şi precipitaţii sub formă 

de lapoviţă. În restul teritoriului, valorile termice s-au situat în jurul celor normale pentru această 

dată din an, cerul a fost variabil, cu înnorări temporar accentuate mai ales în orele după-amiezii şi 

în prima parte a nopţii, când local în zonele deluroase şi izolat în rest au fost averse şi descărcări 

electrice. Cu totul izolat cantităţile de apă au fost mai însemnate, cumulându-se până la 28,3 l/mp 

la Colacu - jud. Vrancea şi 32,5 l/mp la Penteleu, în Carpaţii de Curbură. Pe spaţii restrânse în 

judeţele Vrancea şi Argeş, precum şi în zona montană aferentă judeţului Neamţ (Ceahlău-

Toaca) au fost consemnate căderi de grindină. Vântul a suflat slab şi moderat. Temperaturile 

maxime au fost cuprinse între 10 grade la Ocna Şugatag şi 27 de grade la Rădăuţi, Suceava şi 

Mahmudia. La ora 06 se înregistrau 6 grade la Curtea de Argeş şi 18 grade la Sulina. 

Observaţii: În intervalul de diagnoză au fost emise 18 atenţionări cod galben de fenomene 

meteorologice periculoase imediate, după cum urmează: 8 atenţionări SRPV Bacău, 5 

antenţionări CNPM pentru Muntenia, câte 2 atenţionări SRPV Constanţa şi Sibiu şi o atenţionare 

SRPV Craiova. 

La Bucureşti, valorile termice au fost apropiate de mediile climatologice specifice acestei date 

din an, chiar dacă temperatura aerului a marcat o uşoară scădere faţă de ziua anterioară, 

înregistrându-se astfel o maximă 24 de grade la Afumaţi şi Băneasa şi 25 de grade la Filaret. Cerul 

a fost variabil, cu înnorări temporar accentuate după-amiaza şi în primele ore ale serii, când 

trecător, în unele cartiere s-au semnalat averse slabe. Vântul a sufat slab până la moderat. La ora 

06 se înregistrau 11 grade la Băneasa, 12 grade la Filaret şi 13 grade la Afumaţi.  

 

3. Prognoza meteorologică în intervalul 05.06.13, ora 08.00 –06.06.13, ora 08.00 

În ţara, vremea se va menţine în general instabilă. Cerul va avea înnorări temporar accentuate şi 

vor fi averse, însoţite de descărcări electrice pe arii extinse în nord-estul ţării, precum şi la munte, 

local în vest, nord-vest şi centru, iar după-amiaza şi seara pe spaţii restrânse şi în restul teritoriului, 

cu precădere în zona deluroasă. Izolat cantităţile de apă vor depăşi 20 l/mp şi vor fi căderi 

grindină. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. 
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Temperaturile maxime, în creştere uşoară faţă de zilele precedente, se vor încadra între 18 grade în 

Dealurile de Vest şi 27 de grade în sud-est, iar cele minime vor fi cuprinse între 7 şi 18 grade.. 

La Bucureşti, cerul va fi variabil, cu înnorări temporare şi posibile averse slabe şi descărcări 

electrice, îndeosebi spre seară. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 

24...25 de grade, iar cea minimă va fi de 11...13 grade. 

 

 

II. CALITATEA APELOR 

1.1. Pe fluviul Dunarea 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

1.2. Pe râurile interioare 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmbovița informează în data de 04.06.2013, despre 

finalizarea operaţiunilor de ecologizare a efectelor poluării din data de  07.03.2013 ora 11.45, 

cauzată de tentativă de furt din conducta de transport țitei aparținând S.C. Conpet S.A. Ploiești, 

afectând o suprafața de cca 120 mp sol (teren silvic) și aproximativ 700 ml curs de apă (pârâul 

Seaca, afluent al râului Crivov), din localitatea Moreni județul Dâmbovița. Conducta a fost tăiată 

de indivizi necunoscuţi. S-a oprit pomparea, s-a izolat conducta şi s-a remediat avaria.  

 Echipele S.C. CONPET S.A. Ploieşti – sector Operare Moreni și SC OIL DEPOL SRL 

Constanța au acționat, din punctul unde a patruns țiței în albia pârâului Valea Seacă spre primul 

baraj de sifonare pentru curățarea, prin spălare, a malurilor și împingerea peliculelor de produs 

petrolier către skimmer pentru recuperarea produsului petrolier de pe luciul apei, la înlocuirea 

barajelor de absorbție murdare cu altele noi și la recuperarea materialului biodegradabil natural ce 

a încapsulat țiței din albia pârâului Seaca. S-au realizat gropi de colectare şi s-a vidanjat ţiţeiul 

colectat. Au fost decopertaţi circa 50 mc de pămȃnt infestat cu ţiţei, care a fost depozitat la 

depozitul ecologic de la SC Envirotech SRL Constanţa.  

 Lucrările de ecologizare s-au finalizat cu un raport de încercare din care reiese 

reconstrucţia ecologică a solului afectat de poluare. Echipele S.C. CONPET S.A. Ploiești – sector 

Operare Moreni și SC Envirotech SRL Constanţa, au monitorizat zona. 

 

ABA Buzău-Ialomiţa informează că în data de 31.05.2013, ora 15.00, s-au finalizat 

operaţiunile de ecologizare a efectelor poluării din data de  14.05.2013, ora 13.20, cauzată de 

deversarea accidentală în pârâul Pâscov, localitatea Moreni, județul Dâmbovița, a cca 1500 l 

produs petrolier (țiței și apa sărată), în urma tentativei de furt a unei conducte abandonate de la 

Parc Recepție Moreni, aparținând SC OMV Petrom SA. S-au luat urmatoarele măsuri: s-a montat 

o șarnieră pe conducta abandonată, s-au făcut 5 baraje de reținere a poluantului, s-a  împrăștiat 

material absorbant. Zona a fost monitorizata de catre SGA Dȃmboviţa. 

 

1.3. Pe Marea Neagra 

ABA Dobrogea Litoral Constanța informează în data de 04.06.2013, despre finalizarea 

operaţiunilor de ecologizare a efectelor poluării din data de 30.05.2013, din Portul de Agrement 

Tomis, județul Constanța,  unde se observase o pată de produs petrolier pe luciul apei pe o 

suprafață de 50 mp, ce provenea de la golirea accidentală a conţinutului unei sticle de 5 litri de 

combustibil de pe Velierul EOL 77 care este abandonat în port. Depoluarea a fost finalizată prin 

izolarea sursei 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 a fost monitorizata de catre 

ABADL şi Căpitănia Port Constanţa. 
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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 03.06.2013 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 au fost semnalate evenimente deosebite, iar la nivelul fondului forestier de stat nu s-au 

înregistrat incendii sau doborâturi de vânt. 

 
 

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. 

 

 

 

 
 


