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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITAŢII MEDIULUI 

în intervalul 11.06.2013 ora 08.00 – 12.06.2013, ora 08.00 

 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia și prognoza hidrologică pe râurile interioare și Dunăre, din 12.06.2013, ora 06.00 

RÂURI:  

 

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

11.06.2013, ora 13.30, o avertizare hidrologică cod galben / portocaliu, valabilă în intervalul 

11.06.2013 ora 15:00 – 12.06.2013 ora 18:00, 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, Argeş, Ialomiţa, Suceava, Moldova, Bistriţa, cu 

posibile depăşiri ale COTELOR DE ATENŢIE şi COTELOR DE INUNDAŢIE, conform 

căreia: 

- Se menţine COD GALBEN pe râurile 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 şi pe râurile mici din bazinele hidrografice: Suceava, Moldova şi Bistriţa 

(judeţul Suceava). 

- Se instituie COD GALBEN începând cu data de 11.06.2013 ora 18:00 pe râul Desnăţui 

(judeţul Dolj) şi pe râurile din bazinele hidrografice superioare şi mijlocii ale: Argeşului, 

Dâmboviţei, Ialomiţei şi Prahovei (judeţele Argeş, Dâmboviţa şi Prahova). 

- Se instituie COD PORTOCALIU începând cu data de 12.06.2013 ora 00:00 pentru riscul 

de producere de scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie şi creşteri rapide de 

niveluri pe unele râuri mici din bazinele hidrografice: Cerna (judeţul Caraş Severin), Jiu 

superior (judeţele Hunedoara şi Gorj), afluenţii Jiului din judeţele Gorj şi Mehedinţi, 

afluenţii Oltului mijlociu şi inferior din judeţele Gorj, Vâlcea şi Olt. 

 

Această avertizare 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, 
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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: - CARAŞ-SEVERIN, GORJ, 

HUNEDOARA, MEHEDINŢI, OLT, VÂLCEA (6 prefecturi) – COD Portocaliu. 

 - BIHOR, BISTRIŢA-NĂSAUD, CARAŞ-SEVERIN, GORJ, HUNEDOARA, MARAMUREŞ, 

MEHEDINŢI, OLT, SATU-MARE, SĂLAJ, SUCEAVA, TIMIŞ, VÂLCEA (13 prefecturi) – COD 

Galben. 

 

Debitele au fost în general în creştere datorită precipitaţiilor prevăzute şi propagării, 

exceptând Vişeul, Iza, bazinul superior al Mureşului şi râurile din Dobrogea unde au fost relativ 

staţionare şi Someşul şi cursul mijlociu al Mureşului unde au fost în scădere. 

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 din zonele de deal si de munte. 

In data de 12.06.2013, la ora 06:00 se situează peste : 

- COTELE DE INUNDAŢIE râurile la staţia hidrometrică: Topa-Hidişel (450)-jud. BH. 

- COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Tur-Călineşti Oaş (350+8)-jud. 

SM, Crasna-Domăneşti (400+78)-jud. SM şi Craidorolţ (350+11)-jud. SM, Holod-Holod 

(300+36)-jud. BH.  

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

Ialomicioara-Fieni (300+40)-jud. DB, Fichitesti-Pereschiv (200+45)-jud. BC, Cartal-Pantelimon 

(250+100)-jud. TL, Topolog-Saraiu (300+50)-jud. TL, Casimcea-Cheia (150+80)-jud. CT  

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

lunare) pe: Arieş, Târnava Mare, Timiş, Bistra, Bârzava, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Vedea, Ialomiţa, 

Siret, Prut, Olt mijlociu şi inferior şi în bazinul mijlociu şi inferior al Mureşului  

 

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

exceptând râurile din Dobrogea unde vor fi relativ staţionare. 

 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 şi 

intensitate mai mare pe cele din jumătatea de vest a ţării. 

Este în vigoare ATENŢIONAREA HIDROLOGICĂ Nr. 54 din 11.06.2013. 

 

DUNARE:  
Debitul la intrarea în ţara (secţiunea Baziaş) în intervalul 11.06 – 12.06.2013 a fost în 

creştere, având valoarea de 8800 mc/s, peste media multianuală a lunii iunie (6400 mc/s). 

 Aval Porţile de Fier debitele au fost în creştere pe sectorul Zimnicea-Tulcea şi la Gruia şi 

în scădere pe sectorul Calafat-Tr. Măgurele. 

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

(320+29).  

 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (9200 mc/s), peste media 

multianuală a lunii iunie (6400 mc/s). 

 Aval Portile de fier debitele vor fi în creştere pe sectoarele Gruia-Calafat şi Giurgiu-Tulcea 

şi în scădere pe sectorul Bechet-Zimnicea . 

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

(320+37). 

 

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

 - Filipoiu, Lunguleţu (din Insula Mare a Brăilei), Calmatui Gropeni Chiscani comp 3, 

Gemenele, Municipiu– 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 11.06.13, ora 08.00 –12.06.13, ora 06.00 

 

ANM a emis în data de 11.06.2013, ora 15.00, o actualizare atenționare meteorologică cod 

galben, valabilă în intervalul 11.06.2013, ora 15 – 12.06.2013, ora 23, vizând ploi torenţiale, 

grindină și  intensificări de vânt, conform căreia: 

- din a doua parte a zilei de marţi, 11 iunie şi până la jumătatea nopţii de miercuri spre joi 

vor fi intervale  de timp cu instabilitate atmosferică accentuată în Oltenia, Transilvania, 

Maramureş, Muntenia şi Moldova. 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:   1. Manifestări ale instabilităţii  atmosferice se vor semnala şi în restul teritoriului 

dar pe arii mai restrânse. 

             2. În cursui zilei de mâine, 12 iunie, atenţionarea meteorologică va fi actualizată 

pentru data de 13 iunie. 

 

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, ARGEŞ, BACĂU, BRAŞOV, 

BRAILA, BOTOŞANI, BUZĂU, BISTRIŢA-NĂSAUD, CALARAŞI, CLUJ, COVASNA, 

DAMBOVIŢA, DOLJ, GALAŢI, GIURGIU, GORJ, HARGHITA, HUNEDOARA, IAŞI, 

IALOMIŢA, MARAMUREŞ, MEHEDINŢI, MUREŞ, NEAMŢ, OLT, PRAHOVA, SĂLAJ, SIBIU, 

SUCEAVA, TELEORMAN, VÂLCEA, VASLUI, VRANCEA, ILFOV si Municipiul BUCUREŞTI (35 

prefecturi) – COD Galben.  

În ţara, vremea a fost instabilă îndeosebi în sudul, centrul şi estul ţării, precum şi la munte. În 

aceste zone cerul a prezentat înnorări temporar accentuate şi pe arii relativ extinse au fost averse, 

însoţite de descărcări electrice şi intensificări de scurtă durată ale vântului. Ploile au avut şi 

caracter torenţial, iar cantităţile de apă au depăşit pe arii restrânse 25 de l/mp şi izolat 40 l/mp. În 

restul teritoriului înnorările au fost temporare şi doar izolat au apărut manifestări de instabilitate 

atmosferică. A căzut grindină la munte şi izolat în judeţele Suceava, Iaşi, Bacău, Galaţi, Sălaj, 

Harghita, Braşov, iar pe raza localităţilor Alexandria şi Roşiori de Vede vântul a avut trecător 

aspect de vijelie. Temperaturile maxime au fost cuprinse între 22 de grade la Cluj-Napoca, Sibiu şi 

Calafat şi 31 de grade la Zimnicea, Turnu Măgurele, Roşiori de Vede şi Giurgiu, iar la ora 06 

valorile termice se încadrau între 8 grade la Miercurea Ciuc şi 20 de grade la Sulina.  

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

au fost emise 6 avertizări cod portocaliu de fenomene meteorologice periculoase imediate: câte 3 

de către SRPV Bacău şi una de către SRPV Timişoara, SRPV Cluj şi SRPV Constanţa şi 9 

atenţionări cod galben de fenomene meteorologice periculoase imediate: 4 de către SRPV 

Constanţa, câte 2 de către SRPV Timişoara şi CNPM Bucureşti şi una de către SRPV Bacău. 
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La Bucureşti, vremea a fost în general instabilă. Cerul a fost variabil, cu înnorări accentuate în 

cursul nopţii când s-au semnalat intensificări de scurtă durată ale vântului, averse şi descărcări 

electrice. Temperatura maximă, în scădere uşoară faţă de ziua precedentă, a fost de 28 de grade la 

Afumaţi, 29 de grade la Băneasa şi 30 de grade la Filaret, iar la ora 06 se înregistrau 17 grade la 

toate staţiile meteo. 

 

3. Prognoza meteorologică în intervalul 12.06.13, ora 08.00 –13.06.13, ora 08.00 

În ţara, vremea se va menţine instabilă. Îndeosebi în sudul, centrul şi nord-estul ţării 

înnorările vor fi temporar accentuate şi mai ales ziua se vor semnala averse, descărcări 

electrice şi intensificări de scurtă durată ale vântului. Cantităţile de apă vor mai depăşi local 

25 l/mp şi izolat 50 l/mp. Izolat vor fi căderi de grindină. În celelalte zone fenomenele de 

instabilitate vor apărea pe arii mai restrânse. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 de 

grade în depresiuni şi nordul Moldovei şi 30 de grade în extremitatea de sud-est, iar cele minime 

se vor situa între 10 şi 20 de grade. 

SE MENŢINE ATENŢIONAREA METEO COD GALBEN EMISĂ IERI, 11 IUNIE! 

La Bucureşti, vremea va fi în general instabilă. Cerul va avea înnorări în special în prima parte a 

zilei şi din nou spre seară se vor semnala averse, descărcări electrice şi intensificări de scurtă 

durată ale vântului. Temperatura maximă va fi de 27...28 de grade, iar cea minimă de 15...17 

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 

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. 

 
 


