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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITAŢII MEDIULUI 

în intervalul 05.06.2013 ora 08.00 – 06.06.2013, ora 08.00 

 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia și prognoza hidrologică pe râurile interioare și Dunăre, din 06.06.2013, ora 06.00 

RÂURI:  

Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe 

râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Lăpuş, Târnave, Buzău, Rm. Sărat, Putna, 

Trotuş, Moldova, Suceava, bazinele superioare ale Someşului, Mureşului, Oltului şi Bistriţei şi 

cursul superior şi mijlociu al Prutului şi pe unele râuri din bazinele superioare ale Crişurilor, 

Arieşului, Jiului, Argeşului şi Ialomiţei şi în general staţionare pe celelalte râuri.  

Creşteri de niveluri şi debite datorită precipitaţiilor importante cantitativ căzute în interval 

sub formă de aversă s-au produs pe unii afluenţi din bazinul hidrografic Bârlad (Pereschiv, 

Tutova) şi Moldova (Agapia, Topliţa), cu depăşirea în interval a COTELOR DE ATENŢIE 

pentru o perioadă scurtă de timp. 

Pe râurile din Banat şi cursurile mijlocii şi inferioare ale Someşului şi Mureşului debitele 

au fost în scădere usoară. 

Debitele se situează la valori cuprinse între 40-90% din mediile multianuale lunare, mai 

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

bazinul superior (Sălăuţa, Ilişua, Bistriţa inferioară, Şieu), Lăpuş, unii afluenţii din bazinul 

superior al Buzăului şi bazinul inferior al Bârladului, cursurile superioare ale Crişului Negru, 

Crişului Alb, Arieşului şi Târnavelor şi mai mici  (10-30% din normalele lunare) pe Crasna, 

Barcău, Bistra, Caraş, Cerna, Trotuş, Putna, pe unele râuri din bazinul hidrografic Mureş (Iara, 

Hăşdate, Visa, Secaş, Orăştie,  Râul Mare, Galbena) şi pe unii afluenţi ai Oltului superior şi 

mijlociu. 

În interval s-au situat peste COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: 

Filioara-Agapia (180+25)-jud.NT şi Pereschiv-Fichiţeşti (200+74)-jud.BC. 

 

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

hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Lăpuş, Târnave, Siret, Prut, bazinele superioare ale Crişurilor şi 

Arieşului, bazinele superioare şi mijlocii ale Someşului, Mureşului şi Oltului şi staţionare pe 

celelalte râuri. 

 Pe cursurile mijlocii şi inferioare ale Someşului şi Mureşului debitele vor fi în scădere. 

 Sunt posibile creşteri mai importante de debite pe unele râuri din estul ţării şi din zona de 

munte datorită precipitaţiilor sub formă de aversă prognozate. 
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 Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE. 

 

DUNARE:  
Debitul la intrarea în ţara (secţiunea Baziaş) în intervalul 05.06 – 06.06.2013 a fost în 

creştere, având valoarea de 7400 mc/s, peste media multianuală a lunii iunie (6400 mc/s). 

 Aval Porţile de Fier debitele au fost în creştere pe sectorul Gruia – Călăraşi, staţionare pe 

sectorul Cernavodă – Vadu Oii şi în scădere pe sectorul Brăila – Tulcea. 

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 (7700 mc/s), peste media 

multianuală a lunii iunie (6400 mc/s). 

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

sectorul Isaccea – Tulcea. 

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

(320+6). 

 

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 05.06.13, ora 08.00 –06.06.13, ora 06.00 

În ţara, valorile termice s-au situat sub mediile climatologice specifice acestei date, în cea mai 

mare parte a României. Temperaturile maxime au fost cuprinse între 15 grade la Ocna Şugatag şi 

27 de grade la Gorgova. Cerul a fost mai mult noros în jumătatea nordică a ţării şi variabil, cu 

înnorări temporar accentuate în celelalte regiuni, mai ales după-amiaza şi la începutul nopţii. 

Instabilitatea atmosferică a fost mai pronunţată în Moldova şi la munte, zone unde aversele, 

însoţite de descărcări electrice, s-au semnalat pe arii extinse, dar şi în Dobrogea, nordul Olteniei, 

al Munteniei şi în sudul şi estul Transilvaniei unde astfel de manifestări s-au semnalat local. 

Cantităţile de apă au depăşit izolat 25 l/mp în Oltenia, Muntenia, Transilvania şi Moldova astfel 

încât cu datele primite până la ora 03 s-au acumulat până la 42 l/mp la Podiş (judeţul Bacău). Pe 

spaţii restrânse în judeţele Vrancea, Bacău, Vâlcea şi Argeş, precum şi în zona montană aferentă 

judeţului Harghita (Bucin) au fost consemnate căderi de grindină. În celelalte regiuni gradul de 

instabilitate atmosferică a fost redus şi doar izolat au căzut ploi slabe, de scurtă durată. Vântul a 

suflat slab şi moderat, cu unele intensificări asociate averselor. La ora 06 temperatura aerului avea 

valori cuprinse între 5 grade la Miercurea Ciuic şi 18 grade la Sulina. 

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

fenomene meteorologice periculoase imediate, emise după cum urmează: 8 de către SRPV Bacău, 

5 de către SRPV Craiova, 4 de către CNPM pentru Muntenia, 3 de către SRPV Sibiu şi una de 

către SRPV Constanţa. 

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

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

Cerul a fost variabil, cu înnorări mai accentuate spre seară, când în unele cartiere, trecător a plouat 

slab. Vântul a sufat slab şi moderat. La ora 06 se înregistrau 11 grade la Băneasa, 13 grade la 

Afumaţi şi 14 grade la Filaret. 
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3. Prognoza meteorologică în intervalul 06.06.13, ora 08.00 –07.06.13, ora 08.00 

În ţara, vremea va fi în general instabilă. Cerul va prezenta înnorări temporar accentuate şi se vor 

semnala averse, însoţite de descărcări electrice şi intensificări de scurtă durată ale vântului în toate 

regiunile. În sudul ţării aceste fenomene îşi vor face apariţia, local, cu precădere spre seară şi în 

cursul nopţii. Vor fi condiţii de grindină, iar cantităţile de apă vor depăşi izolat 20...25 l/mp, 

mai ales în regiunile estice şi în zona de munte. Temperaturile maxime se vor încadra între 19 şi 

27 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 8 şi 18 grade. 

La Bucureşti, înnorările se vor accentua treptat, iar după-amiaza şi noaptea se vor semnala averse, 

descărcări electrice şi intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă se va situa 

în jurul valorii de 26 de grade, iar cea minimă va fi de 12...14 grade. 

 

II. CALITATEA APELOR 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

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 

APM Constanța și GNM, Comisariatul Județean Constanța informează că în data de 

05.06.2013, s-a produs o poluare a solului cu țiței pe o suprafață de cca 6000 mp (teren agricol), 

cauzată de spargerea în scop infracțional a conductei magistrale Constanța-Bărăganu, în zona 

localitații Nisipari, județul Constanța, aparținând SC Conpet SA.  

Societatea de depoluare s-a deplasat la fața locului, s-a limitat zona afectată prin săparea de 

sanțuri și gropi de colectare pentru recuperarea țițeiului iar pe conductă s-a sudat un petic de oțel și 

cep de lemn de stopare a poluării la sursă. 
 

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. 

 
 


