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I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia şi prognoza hidrologică pe râurile interioare şi Dunăre din 10.06.2013, ora 06.00 

RÂURI: Debitele au fost în general în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi 

propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Suceava, Moldova, Bistriţa, Jijia, bazinele 

superioare ale Someşului şi Mureşului, cursurile superioare şi mijlocii ale râurilor: Trotuş, Buzău, 

Siret, Bârlad, Prut, cursul mijlociu şi inferior al Someşului, cursul mijlociu al Mureşului, cursurile 

inferioare ale Crişurilor, Begăi, Timişului şi Bârzavei, unde au fost în scădere. 

Pe râurile din bazinul hidrografic Vedea, pe cele din Dobrogea, în bazinele inferioare ale 

Jiului, Oltului şi Argeşului debitele au fost în general staţionare. 

Creşteri mai importante de niveluri şi debite datorită precipitaţiilor sub formă de averse 

căzute s-au înregistrat pe unele râuri din Maramureş, Crişana şi Banat. 

Se situează peste COTA DE ATENŢIE râul Racova la staţia hidrometrică Oprişiţa 

(230+9)-jud.VS.  

În interval a depăşit COTA DE INUNDAŢIE râul Tutova la s. h. Puieşti (300+32)-jud. 

VS, scăzând apoi sub COTELE DE APĂRARE.  

 Debitele se situează peste mediile multianuale lunare, mai mici (40-90% din normalele 

lunare) pe: Someşul Mic, Crişul Repede, Timiş, Bistra, Bârzava, Caraş, Cerna, Vedea, Ialomiţa, pe 

cele din Dobrogea, Siret superior, cursurile mijlocii şi inferioare ale Crişului Alb, Arieşului, 

Prutului, bazinul superior al Jiului, bazinul mijlociu şi inferior al Oltului şi bazinul inferior al 

Mureşului. 

 

 Debitele vor fi în creştere datorită precipitaţiilor prevăzute şi propagării, exceptând 

Siretul şi afluenţii săi de dreapta şi bazinele superioare şi mijlocii ale Bârladului şi Prutului, unde 

vor fi în scădere. 

 Pe râurile din bazinul hidrografic Vedea şi pe cele din Dobrogea debitele vor fi staţionare. 

 Sunt posibile creşteri mai importante de niveluri şi debite pe unele râuri din Banat şi 

Crişana datorită precipitaţiilor sub formă de aversă şi importante cantitativ prognozate. 

Se va situa peste COTA DE ATENŢIE râul Bârlad la staţia hidrometrică Tecuci 

(300+50)-jud. VS. 

 



 
B-dul Libertății nr. 12, Sector 5, București   Tel: 004 021 408 9605, Fax: 004 021 316 6138    www.mmediu.ro 

DUNĂRE: Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 09-10.06.2013 a 

fost în creştere, având valoarea de 8500 mc/s, peste media multianuală a lunii iunie (6400 

mc/s). 

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

Nivelul se situează peste COTA DE ATENŢIE la staţia hidrometrică Isaccea (320+18).– 

jud. TL. 

 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (8800 mc/s), peste media 

multianuală a lunii iunie (6400 mc/s). 

 Pe tot sectorul aval Porţile de Fier debitele vor fi în creştere. 

Nivelul se va situa peste COTA DE ATENŢIE la staţia hidrometrică Isaccea (320+24).– 

jud. TL. 
 

 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 09.06.2013, ora 08.00 – 10.06.2013, ora 06.00 

În țară, vremea a fost uşor mai caldă decât în mod normal pentru această dată din an în cea mai 

mare parte a teritoriului. Cerul a prezentat înnorări temporar accentuate şi s-au semnalat averse ce 

trecător au avut şi caracter torrential însoţite de frecvente descărcări electrice, pe arii restrânse la 

munte, dar şi în regiunile vestice, nord-vestice şi centrale. În restul teritoriului, cerul a fost 

variabil, iar fenomenele specifice instabilităţii atmosferice şi-au făcut apariţia izolat. Punctiform 

cantităţile de apă au fost mai însemnate, cumulându-se până la 56 l/mp la Poiana Sibiului - jud. 

Sibiu, iar la Vârful Vlădeasa şi la Păltiniş au fost consemnate căderi de grindină. Vântul a suflat 

slab până la moderat cu unele intensificări în Transilvania. Temperaturile maxime au fost cuprinse 

între 20 de grade la Mangalia şi 29 de grade la Galaţi, Brăila, Călăraşi, Caracal, Calafat şi Turnu 

Măgurele, iar la ora 06 se înregistrau 8 grade la Miercurea Ciuc şi 22 de grade la Moldova Nouă. 

Pe spaţii restrânse în Moldova, Dobrogea şi Muntenia în primele ore ale intervalului a fost ceaţă.  

Obsevaţii: în intervalul de diagnoză au fost în vigoare 16 atenţionări meteorologice cod galben de 

fenomene meteorologice periculoase imediate privind manifestări specifice instabilităţii 

atmosferice, după cum urmează: 6 atenţionări emise de către SRPV Sibiu, câte 3 atenţionări emise 

de către SRPV Bacău, SRPV Cluj şi SRPV Timişoara şi o atenţionare emisă de către CNPM 

Bucureşti pentru Muntenia. 

La Bucureşti, vremea a fost predominant frumoasă, iar din punct de vedere termic normală pentru 

această dată din an, astfel încât temperatura maximă, în creştere uşoară faţă de ziua anterioară, a 

fost de 27 de grade la Afumaţi şi Băneasa şi 28 de grade la Filaret. Cerul a fost variabil, cu 

înnorări trecătoare în primele ore ale intervalului, iar vântul a suflat în general slab. La ora 06 se 

înregistrau 13 grade la Băneasa, 14 grade la Afumaţi şi 16 grade la Filaret. 

 

3. Prognoza meteorologică pentru intervalul 10.06.2013, ora 08.00 – 11.06.2013, ora 08.00 

În ţară, vremea va continua să se încălzească în jumătatea de sud-est a teritoriului, dar gradul de 

instabilitate atmosferică se va accentua în majoritatea regiunilor şi se va manifesta prin 

dezvoltări noroase convective, averse ce vor avea şi caracter torenţial, frecvente descărcări 

electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului ce vor lua şi aspect de vijelie şi izolat 

căderi de grindină. Astfel de fenomene se vor semnala ziua în regiunile vestice, sud-vestice, 

nordice şi centrale, precum şi în zona de munte, iar seara şi noaptea se vor extinde şi în 

restul teritoriului. Pe arii restrânse cantităţile de apă vor depăşi 20...25 l/mp şi izolat 40 l/mp, 
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în special în jumătatea de vest a ţării. Excepţie va face partea de sud-est a teritoriului, unde 

numai izolat vor fi ploi de scurtă durată, iar în a doua parte a intervalului în Dobrogea vor fi 

condiţii de ceaţă. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 şi 32 de grade, iar cele minime se 

vor situa între 9 şi 19 grade. 

La Bucureşti, vremea va continua să se încălzească, dar gradul de instabilitate atmosferică va 

fi în creştere în a doua parte a intervalului. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar 

accentuate, averse, descărcări electrice şi intensificări de scurtă durată ale vântului 

îndeosebi în cursul nopţii. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade, iar cea 

minimă va fi de 15...17 grade. 

 

II. CALITATEA APELOR 

 Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 
 

 

III.  CALITATEA MEDIULUI 

1. În domeniul aerului 

 A.P.M. Cluj informează telefonic despre producerea în cursul nopţii de 09-10.06.2013 a 

unei poluări a aerului cu vapori de acid clorhidric în zona municipiului Turda din cauza spargerii 

unui rezervor cu capacitatea de 1000 l de la S.C. Sadachit Prodcom S.R.L. Turda. I.S.U. Cluj a 

intervenit pentru limitarea efectelor fenomenului. Echipa A.P.M. Cluj s-a deplasat la faţa locului 

pentru investigaţii şi efectuarea de analize. Se va reveni cu informaţii. 
 

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. 
 

 

 


