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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 10.06.2013, ora 08.00 – 11.06.2013, ora 08.00 
 

 
 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia şi prognoza hidrologică pe râurile interioare şi Dunăre din 11.06.2013, ora 06.00 

RÂURI:  

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

de 10.06.2013, ora 14.00, o atenţionare hidrologică cod galben, valabilă în intervalul 

10.06.2013 ora 18:00 – 11.06.2013 ora 16:00, vizând scurgeri importante pe versanţi, torenţi 

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

Tur, Someşul Mare, Lăpuş, Crasna, Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru, Bega, Timiş, 

Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Olt, Suceava, Moldova, Bistriţa, cu posibile 

depăşiri ale COTELOR DE ATENŢIE, conform căreia: 

- Se instituie COD GALBEN începând din data de 10.06.2013 ora 18:00 pe râurile mici din 

bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Lăpuş (judeţul Maramureş), Tur (judeţul Satu Mare), 

Someşul Mare (judeţul Bistriţa Năsăud), Crasna, Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru 

(judeţele Sălaj, Satu Mare, Bihor), Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna 

(judeţele Timiş şi Caraş Severin), Jiu superior şi afluenţi (judeţele Hunedoara, Gorj şi 

Mehedinţi) şi afluenţii Oltului din judeţele Gorj, Vălcea şi Olt, 

Se instituie COD GALBEN începând din data de 11.06.2013 ora 03:00 pe râurile mici din 

bazinele hidrografice: Suceava, Moldova şi Bistriţa (judeţul Suceava) 

Se menţionează că aceste fenomene se pot produce cu probabilitate şi intensitate mai mare 

pe afluenţi de grad inferior ai râurilor marcate pe hartă şi pe cursurile de apă necadastrate. 

 NOTĂ: Datorită gradului de instabilitate accentuat, cu precipitaţii sub formă de 

aversă şi caracter torenţial, fenomenele se pot produce izolat şi în alte bazine hidrografice 

mici din zonele de deal şi munte din jumătatea de vest a ţării. 

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:  
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- BIHOR, BISTRIŢA-NĂSAUD, CARAȘ-SEVERIN, GORJ, HUNEDOARA, MARAMUREŞ, 

MEHEDINȚI, OLT, SATU MARE, SĂLAJ, SUCEAVA, TIMIȘ și VÂLCEA (13 prefecturi) – 

COD Galben 

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

propagării, exceptând cursul inferior al Someşului, cursurile mijlocii si inferioare ale afluenţilor de 

dreapta ai Siretului, cursul superior al Bârladului, Prutul superior si râurile din bazinul Jijiei, unde 

au fost în scădere şi cursurile mijlocii şi inferioare ale râurilor din sudul ţării şi cele din Dobrogea, 

unde debitele  au fost în general staţionare. 

Ca urmare a precipitaţiilor cu caracter torenţial, care, izolat, au avut intensitate deosebit de 

mare, s-au produs scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie şi creşteri rapide de niveluri şi 

debite pe unele râuri mici din Maramureş şi Crişana. 

In data de 11.06.2013, la ora 06:00 se situează peste : 

- COTELE DE INUNDAŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Vl. Rea-Huta Certeze (200)-

jud. SM, Maria-Răţeşti (300+24)-jud. SM, Chechet-Ghilesti (300+6)-jud. SM şi Topa-Hidişel 

(450+8)-jud. BH. 

- COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Tur-Călineşti Oaş (350+6)-jud. 

SM, Crasna-Crasna (200+60)-jud. SJ, Barcău-Marca (150+73)-jud. SJ, Mnierea-Calatea 

(200+15)-jud. BH şi Bârlad-Tecuci (300+14)-jud. GL.  

În interval s-a situat la COTA DE INUNDAŢIE râul Borod la staţia hidrometrică Topa de 

Criş (325)-jud. BH şi peste COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Barcău-

Valcaul de Sus (120+11)-jud.SJ şi Holod-Luncasprie (150+25)-jud. BH, ulterior acestea scăzând 

sub COTELE DE APĂRARE.  

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

lunare) pe: Crişul Alb, Crişul Negru, Crişul Repede, Arieş, Târnava Mare, Timiş, Bistra, Bârzava, 

Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Olt mijlociu şi inferior, Vedea, Argeş, Ialomiţa, Siret superior şi în 

bazinul mijlociu şi inferior al  Mureşului.  

 

 Debitele vor fi în general în creştere datorită precipitaţiilor prevăzute şi propagării. 

 Creşteri importante de niveluri şi debite se vor produce ca urmare a propagării pe râurile 

din Maramureş şi Crişana. 

 Scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, precum şi creşteri de niveluri şi debite, cu 

depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE datorită precipitaţiilor însemnate cantitativ cu caracter 

torenţial prevăzute sunt posibile pe unele râuri mici din zonele de deal şi munte, cu probabilitate 

mai mare pe cele din jumătatea de sud ţării. 

 

Este în vigoare ATENŢIONAREA HIDROLOGICĂ Nr. 53 din 10.06.2013. 

 

DUNĂRE: Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 10-11.06.2013 a 

fost în creştere, având valoarea de 8600 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+21).– 

jud. TL. 

 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (8900 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+30).– 

jud. TL. 
 

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

 - Filipoiu, Lunguleţu (din Insula Mare a Brăilei)– jud. Brăila; 
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 - 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 10.06.2013, ora 08.00 – 11.06.2013, ora 06.00 

Administrația Națională de Meteorologie (A.N.M.) a emis în data de 10.06.2013, ora 09.30, o 

atenționare meteorologică COD GALBEN, vizând ploi torenţiale, grindină, intensificări de 

vânt conform căreia:  

MESAJ 1 (10 iunie, ora 16  – 11 iunie, ora 09): ,, Din după-amiaza zilei de luni 10 iunie 2013, 

până în dimineaţa zilei de marţi 11 iunie 2013, vor fi intervale  de timp cu instabilitate 

atmosferică accentuată în Banat, Crişana, Transilvania,  Maramureş, Oltenia, nordul Moldovei şi 

al Munteniei, precum şi în zona de munte. În aceste regiuni se vor semnala averse torenţiale, 

frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, trecător cu aspect de vijelie şi căderi de 

grindină. Cantităţile de apă vor depăşi local 20...25 l/mp şi izolat 50 ... 60 l/mp.  

Notă: Manifestări ale instabilităţii  atmosferice vor fi în cursul nopţii şi în sudul şi centrul 

Munteniei, dar şi al Moldovei, inclusiv în zona Municipiului Bucureşti, însă la cote mai reduse 

(COD GALBEN)”; 

MESAJ 2 (11 iunie, ora 09  – 12 iunie, ora 09): ,, Pe parcursul zilei de marţi 11 iunie 2013, până 

în dimineaţa zilei de miercuri 12 iunie 2013, vor fi intervale  de timp cu instabilitate atmosferică 

accentuată în Oltenia, Transilvania, Maramureş şi în cea mai mare parte a Munteniei şi 

Moldovei, precum şi în zona de munte.  

În aceste regiuni se vor semnala averse torenţiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale 

vântului, trecător cu aspect de vijelie şi căderi de grindină.  

Cantităţile de apă vor depăşi local 25 l/mp şi izolat 60 ... 70 l/mp.  

Notă: Manifestări ale instabilităţii  atmosferice se vor semnala şi în restul teritoriului dar la cote 

mai reduse. (COD GALBEN)”; 

Această atenționare meteorologică 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, ARGEŞ, BACĂU, BIHOR, BISTRIŢA-NĂSAUD, BOTOȘANI, BRAŞOV, BUZĂU, 

CALĂRĂŞI, CARAȘ-SEVERIN, CLUJ, COVASNA, DÂMBOVIŢA, DOLJ, GIURGIU, GORJ, 

HARGHITA, HUNEDOARA, IALOMIŢA, IAȘI, ILFOV, MARAMUREŞ, MEHEDINȚI, MUREŞ, 

NEAMȚ, OLT, PRAHOVA, SATU MARE, SĂLAJ, SIBIU, SUCEAVA, TELEORMAN, TIMIȘ, 

VASLUI, VÂLCEA, VRANCEA și Municipiul  BUCUREŞTI    (38 prefecturi) – COD Galben. 

În țară, în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, Oltenia, nordul Moldovei şi al Munteniei, 

gradul de instabilitate s-a accentuat treptat şi au fost averse, frecvente descărcări electrice şi 

intensificări ale vântului. Ploile au avut şi caracter torenţial, iar până la ora 03 cantitatea maximă 

cumulată a fost de 60 l/mp la Borod (jud.Bihor). În judeţele Argeş, Bihor, Hunedoara, Mehedinţi, 

Neamţ, Satu Mare şi Suceava s-au consemnat căderi de grindină. Pe raza localităţilor Râmnicu 

Vâlcea, Turnu Măgurele, Roşiori de Vede, Câmpulung Muscel, Satu Mare vântul a avut trecător 

aspect de vijelie. În restul teritoriului, vremea a fost în general frumoasă, cerul variabil, iar vântul 

a suflat slab şi modrat. Temperaturile maxime, în creştere în cea mai mare parte a ţării, au fost 

cuprinse între 21 de grade la Mangalia şi 32 de grade la Bechet, Zimnicea, Caracal, Calafat, Turnu 

Măgurele, Alexandria şi Giurgiu, iar la ora 06 se înregistrau între 11 grade la Joseni, Întorsura 

Buzăului şi Miercurea Ciuc şi 20 de grade la Sulina. 



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

Observaţii: În intervalul de diagnoză a fost în vigoare o atenţionare cod galben la nivel naţional, 

mesajul 1 şi au fost emise 9 avertizări cod portocaliu de fenomene meteorologice periculoase 

imediate: câte 3 de către SRPV Bacău, SRPV Timişoara şi SRPV Cluj şi 6 atenţionări cod galben 

de fenomene meteorologice periculoase imediate: câte 2 de către SRPV Bacău şi SRPV Timişoara 

şi câte una de către SRPV Sibiu şi SRPV Cluj. 

La Bucureşti, vremea a fost predominant frumoasă şi s-a încălzit faţă de intervalul precedent, 

astfel încât temperaturile maxime au fost de 29 de grade la Afumaţi, 30 de grade la Băneasa şi 31 

de grade la Filaret. Cerul a fost variabil, mai mult senin ziua, iar vântul a suflat slab până la 

moderat. La ora 06 se înregistrau 17 grade la Băneasa şi 19 grade la Afumaţi şi la Filaret. 

 

3. Prognoza meteorologică pentru intervalul 11.06.2013, ora 08.00 – 12.06.2013, ora 08.00 

În ţară, vremea va fi instabilă cu precădere în sudul, centrul, nordul şi nord-estul ţării, 

precum şi în zona de munte. În aceste regiuni vor fi înnorări accentuate, averse ce vor avea 

şi caracter torenţial, frecvente descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului 

cu aspect de vijelie şi izolat căderi de grindină. Local cantităţile de apă vor depăşi 25 l/mp şi 

izolat 60...70 l/mp. Astfel de fenomene se vor semnala local în partea de vest a teritoriului şi 

pe arii restrânse în extremitatea de sud-est. Temperaturile maxime, în scădere faţă de ziua 

precedentă, vor avea valori de la 21 de grade în Dealurile de Vest şi în Maramureş până la 28 de 

grade în regiunile sud-estice, iar cele minime se vor situa între 9 şi 19 grade. 

La Bucureşti, vremea va fi instabilă. Temporar înnorările vor fi accentuate şi mai ales în 

cursul după-amiezii şi al nopţii se vor semnala averse, posibil cu caracter torenţial, 

descărcări electrice şi intensificări de scurtă durată ale vântului. Vor fi condiţii de grindină. 
Temperatura maximă, în scădere faţă de ziua precedentă, se va situa în jurul valorii de 26 de 

grade, iar cea minimă va fi de 15...16 grade. 

 

II. CALITATEA APELOR 

 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 intervalul 07-09.06.2013 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). 

 

 GNM-CJ Bacău a informat că este posibil, ca în data de 11.06.2013, să se producă o 

emisie de amoniac, în atmosferă, de la SC Amurco SRL, în Municipiul Bacău, cu o depăşire a 

concentraţiei maxim admise la nivelul solului (limita impusă de 0.3mg/mc), datorita faptului că 

este preconizată intreruperea curentului electric în întreprindere. Posibila emisie de amoniac va fi 

datorată dezactivării sistemului de refrigerare şi protecţie a unui rezevor cu 80 de tone de 

ammoniac din incinta SC Amurco SRL, aflat în operaţiune de golire, care va conduce la o creştere 

de presiune de temperatură şi presiune în rezervor cu eliberare în aer prin supapa de siguranţă cu o 

rată de 0,14 kg/sec. SC Amurco SRL va asigura monitorizarea permanent a parametrilor tehnico-

funcţionali ai tancului de ammoniac, pȃnă la golirea totală a tancului. Se vor recolta probe pentru 

analize imisii aer la indicatorul amoniac, cu laboratorul APM Bacău.  
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 A.P.M. Cluj a revenit cu informaţii despre despre producerea în cursul nopţii de 09-

10.06.2013 a unei poluări a aerului cu vapori de acid clorhidric în zona municipiului Turda 

datorită spargerii unui rezervor cu capacitatea de 1000 l de la S.C. Sadachit Prodcom S.R.L. 

Turda. Evenimentul s-a produs ca urmare a spargerii unui recipient IBC (cubitainer) care conţinea 

o cantitate de 1000 litrii de acid clorhidric şi care era amplasat în cuva de retenţie a recipienţilor 

metalici supraterani. S-a luat măsura ca din vasul de retenţie să se transvazeze o cantitate 

însemnată de acid clorhidric într-un alt rezervor. În timpul operaţiilor de transvazare dintr-un 

rezervor în altul s-a produs degajarea unor vapori cu efect iritant. S-a finalizat transvazarea şi 

îndepărtarea posibilelor surse de poluare.  

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. S-a verificat pH-ul din apa care băltea pe 

amplasament rezultȃnd un pH neutru. S-a verficat pH-ul în bazinele de colectare a apelor 

platformelor pe care sunt amplasate rezervoarele, canalele aferente reţelei de canalizare a 

platformei şi bazinul colector al apelor tehnologice înainte de evacuarea în canalizarea oraşului şi 

s-a constatat că valorile obţinute corespund unui pH neutru, fiind evitată poluarea solului şi a apei 

în zonă. 
 

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. 

 

 

 

 
 


