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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 12.06.2013, ora 08.00 – 13.06.2013, ora 08.00 
 

 
 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

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

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

data de 12.06.2013, ora 12.30, o atenționare hidrologică cod galben, valabilă în intervalul 

12.06.2013, ora 13:00 – 13.06.2013, ora 18:00, vizând producerea de scurgeri importante pe 

versanţi, torenţi şi pâraie, creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri din bazinele 

hidrografice menţionate, cu posibile depăşiri ale COTELOR DE ATENŢIE, după cum 

urmează: 

 - 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), Desnăţui (judeţul 

Dolj), Jiu superior şi afluenţi (judeţele Hunedoara, Gorj şi Mehedinţi), afluenţii Oltului superior 

din judeţul Covasna, afluenţii Oltului inferior din judeţele Gorj, Vȃlcea şi Olt, pe râurile din 

bazinele hidrografice superioare şi mijlocii ale: Vedei, Argeşului, Dâmboviţei, Ialomiţei şi 

Prahovei (judeţele Olt, Teleorman, Argeş, Dâmboviţa şi Prahova) şi pe râurile mici din 

bazinele hidrografice: Suceava, Moldova, Bistriţa (judeţul Suceava) şi Putna (judeţul Vrancea). 

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. 

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. 

 -se ridică CODUL GALBEN şi CODUL PORTOCALIU de pe celelalte râuri 

avertizate anterior. 

 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, 

precum și către Comitetele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă vizate: ARGEŞ, BIHOR, 

BISTRIŢA-NĂSĂUD, COVASNA, DȂMBOVIŢA, DOLJ, GORJ, HUNEDOARA, MARAMUREŞ, 
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MEHEDINŢI, OLT, PRAHOVA, SATU-MARE, SĂLAJ, SUCEAVA, TELEORMAN, VÂLCEA şi 

VRANCEA (18 prefecturi). 

 

 

Debitele au fost în general în creştere datorită efectului combinat al precipitaţiilor căzute 

în interval şi propagării, exceptând râurile din Dobrogea, unde au fost în scădere. 

Debitele se situează la valori cuprinse între 40-90% din normalele lunare, mai mari pe: 

Vişeu, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru, Calmăţui, bazinele superioare şi 

mijlocii ale Crişului Alb, Mureşului şi bazinele superioare ale râurilor Olt şi Ialomiţa.  

Se situează peste : 

-  COTA DE INUNDAŢIE râul Crasna la s.h. Domăneşti (500+13)-jud. SM- (sector 

îndiguit); 

- COTELE DE ATENŢIE râurile la următoarele staţii hidrometrice: Crasna-Berveni 

(490+14)-jud. SM- (sector îndiguit), Maria-Răteşti (250+39)-jud. SM, Holod-Holod (300+2)-jud. 

BH şi Zeletin-Galbeni (270+31)-jud. VN.  

În interval s-au situat la COTA DE PERICOL râul Pereschiv la s.h. Fichiţeşti (350)-

jud. BC şi peste COTA DE INUNDAŢIE râul Crasna la s.h. Crasna (300+55)-jud. SM. 

 

Debitele vor fi în creştere pe râurile din zonele de deal şi munte datorită precipitaţiilor 

sub formă de averse şi cu caracter torenţial prognozate, iar datorită efectului combinat al 

precipitaţiilor în curs, celor prognozate şi propagării pe cursurile mijlocii şi inferioare ale râurilor 

mari. Pe râurile din Dobrogea debitele vor fi în general în staţionare. 

Se vor situa peste: 

 - COTA DE INUNDAŢIE râul Crasna la s.h. Domăneşti (500+25)-jud. SM- (sector 

îndiguit); 

- COTA DE ATENŢIE râul Crasna la s.h Berveni (490+30)-jud. SM- (sector îndiguit). 

 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 prognozate sunt posibile pe unele râuri mici din zonele de deal şi munte. 

 

 Ca urmare a creşterii nivelului rȃului Prut şi remuului de pe fluviul Dunărea, digul 

incintei Brateşul de Jos (jud. Galaţi) a intrat în faza I de apărare începȃnd din data de 

12.06.2013, ora 10:00. 

 

DUNĂRE: Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 12-13.06.2013 a 

fost în creştere, având valoarea de 9200 mc/s, peste media multianuală a lunii iunie (6400 

mc/s). 

 Aval Porţile de Fier, debitele au fost în creştere pe sectoarele Gruia-Calafat şi Olteniţa-

Tulcea şi în scădere pe sectorul Bechet-Giurgiu. 

 Nivelul se situează peste COTA DE ATENŢIE la staţia hidrometrică Isaccea (320+38) – 

jud. TL. 

 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (9700 mc/s), peste media 

multianuală a lunii iunie (6400 mc/s). 

 Aval Porţile de Fier, debitele vor fi în creştere pe sectoarele Gruia-Corabia şi Cernavodă-

Tulcea şi în scădere pe sectorul Turnu Măgurele-Călăraşi . 

 Nivelul se va situa peste COTA DE ATENŢIE la staţia hidrometrică Isaccea (320+44)-

jud. TL. 
 

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

 - Filipoiu, Lunguleţu, Gemenele (din Insula Mare a Brăilei), Călmăţu-Gropeni-Chiscani 

comp. III, Municipiu– jud. Brăila; 
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 - Sf. Gheorghe, R3, R4, Gorgova, Letea, Ciulineț-Isaccea (din administrarea A.N. ,,Apele 

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

 

 Se situează în faza a II-a de apărare următoarele sectoare de dig:  

 Nufăru – Victoria (din administrarea consiliilor locale) – jud. Tulcea. 
 
 

 

2. Situaţia meteorologică în intervalul 12.06.2013, ora 08.00 – 13.06.2013, ora 06.00 

Administraţia Naţională de Meteorologie (A.N.M.) a emis în data de 12.06.2013, ora 18.00, o 

atenţionare meteorologică cod galben, valabilă în intervalul 12.06 2013, ora 23.00 – 

13.06.2013, ora 23.00, vizând ploi torenţiale, grindină, intensificări de vânt, conform căreia 

“începând din a doua parte a nopţii de miercuri spre joi şi până la ora 23 a zilei de joi, 13 

iunie, vor fi intervale de timp cu instabilitate atmosferică accentuată în cea mai mare parte a 

Moldovei, Dobrogea, Muntenia, Oltenia, precum şi în sudul şi estul Transilvaniei. În aceste 

regiuni se vor semnala averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, 

trecător cu aspect de vijelie şi căderi de grindină. Astfel de fenomene vor fi mai frecvente în 

a doua parte a zilei de joi şi la începutul nopţii.Cantităţile de apă vor depăşi local 20...25 

l/mp şi izolat 50 l/mp. Manifestări ale instabilităţii atmosferice se vor semnala şi în restul 

teritoriului, dar pe arii mai restrânse”. 

 

Această atenţionare 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: ARGEŞ, BACĂU, BRAŞOV, BRĂILA, 

BUZĂU, CARAŞ-SEVERIN, CĂLĂRAŞI, CONSTANŢA, COVASNA, DȂMBOVIŢA, DOLJ, 

GALAŢI, GIURGIU, GORJ, HARGHITA, HUNEDOARA, IAŞI, IALOMIŢA, MEHEDINŢI, 

NEAMŢ, OLT, PRAHOVA, SIBIU, TELEORMAN, TULCEA, VASLUI, VÂLCEA, VRANCEA, 

ILFOV şi Municipiul BUCUREŞTI (30 de prefecturi).  

În țară, vremea s-a menţinut instabilă la nivelul întregului teritoriu. În majoritatea regiunilor cerul 

a prezentat înnorări temporar accentuate şi, cu o frecvenţă mai mare după-amiza şi seara, pe arii 

relativ extinse s-au semnalat averse, ce au avut local şi caracter torenţial, descărcări electrice şi 

intensificări de scurtă durată ale vântului. Cantităţile de apă au depăşit local 20 l/mp şi izolat 35 

l/mp în centrul, nord-estul şi sud-vestul teritoriului - până la 37,5 l/mp în Moldova (Rediu, jud. 

Iaşi şi Vintileasca, jud. Vrancea), până la 41 l/mp în Transilvania (Cămăraşu, jud. Cluj), până la în 

110 l/mp în Banat (Grăniceri, jud. Timiş). În zona localităţii Oradea, jud. Bihor a fost vijelie iar pe 

raza judeţelor Mureş, Cluj, Iaşi, Vaslui şi Galaţi au fost consemnate izolat căderi de grindină. 

Excepţie a făcut Dobrogea şi nord-estul Munteniei, unde manifestările de instabilitate atmosferică 

au fost pe spaţii restrânse şi la cote mai reduse. Temperaturile maxime, în scădere faţă de ziua 

anterioară în cea mai mare parte a ţării, s-au situat între 17 grade la Moldova Nouă şi 30 de grade 

la Gura Portiţei, Gorgova şi Brăila. La ora 06 se înregistrau valori termice cuprinse între 10 grade 

la Întorsura Buzăului, Câmpeni, Târgu Secuiesc şi 20 de grade la Sulina şi Gura Portiţei. 

Obsevaţii: în intervalul de diagnoză au fost în vigoare: 

- 8 avertizări meteorologice de fenomene periculoase imediate cod portocaliu vizând 

manifestări de instabilitate atmosferică accentuată după cum urmează: 7 avertizări emise de către 

SRPV Bacău şi 1 atenţionare emisă de către SRPV Cluj; 
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- 7 atenţionări meteorologice de fenomene periculoase imediate cod galben vizând manifestări 

specifice instabilităţii atmosferice, după cum urmează: 2 atenţionări emise de către SRPV Cluj, 1 

atenţionare emisă de către SRPV Timişoara şi 4 atenţionări emise de către SRPV Constanţa; 

La Bucureşti, vremea a fost în general instabilă şi s-a răcit uşor faţă de ziua precedentă. Cerul a 

fost înnorat în prima parte a zilei şi a plouat, slab cantitativ. După-amiaza cerul s-a degajat, dar 

seara şi în primele ore ale nopţii gradul de instabilitate atmosferică s-a accentuat şi s-a manifestat 

prin dezvoltări noroase convectice, averse, descărcări electrice şi căderi de grindină în unele 

cartiere. Temperatura maximă a fost de 25 de grade la staţiile meteo Băneasa şi Filaret şi 26 de 

grade la staţia Afumaţi, iar la ora 06 se înregistrau 14 grade la Băneasa şi 15 grade la Filaret. 

3. Prognoza meteorologică pentru intervalul 13.06.2013, ora 08.00 – 14.06.2013, ora 08.00 

În ţară, vremea va fi în continuare instabilă în sudul, estul şi centrul ţării, precum şi în zona 

de munte, unde mai ales după-amiaza şi la începutul nopţii temporar înnorările vor fi 

accentuate şi pe arii extinse se vor semnala averse, descărcări electrice şi intensificări de 

scurtă durată ale vântului. Pe arii restrânse vor fi căderi de grindină, iar cantităţile de apă 

vor depăşi local 20...25 l/mp şi izolat 40...50 l/mp. În restul teritoriului cerul va fi variabil, cu 

înnorări trecătoare şi izolat ploi slabe de scurtă durată, însoţite de fenomene electrice. 
Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 şi 28 de grade, iar cele minime se vor situa între 9 

grade în depresiuni şi 20 de grade în Delta Dunării. 

La Bucureşti, vremea se va menţine în general instabilă. Cerul va fi variabil, cu înnorări 

temporar accentuate după-amiaza şi la începutul nopţii, când vor fi averse, descărcări 

electrice şi intensificări de scurtă durată ale vântului. Vor fi posibile cantităţi de apă mai 

însemnate. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 26 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 

 Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează că din rezultatele analizelor 

efectuate în cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare în data de 11.06.2013 nu s-au constatat 

depăşiri ale pragurilor de alertă pentru NO2 (dioxid de azot), SO2 (dioxid de sulf), ale pragurilor de 

alertă și informare pentru O3 (ozon) și ale valorii limită zilnice pentru PM10 (50 µg/mc). 
 

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. 
 

 

 

 


