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I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia şi prognoza hidrologică pe râurile interioare şi Dunăre din 17.06.2013, ora 06.00 

RÂURI: Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele 

hidrografice: Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna unde au fost staţionare şi cursul inferior al 

Prutului unde au fost în creştere datorită propagării. 

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

(peste 100%) pe: Crasna, Barcău, Crişul Negru, bazinul superior al Mureşului, bazinul mijlociu al  

Bistriţei şi bazinul mijlociu şi inferior la Jijiei.  

Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se  situează sub COTELE DE ATENŢIE. 

 

Debitele vor fi în general în scădere. 

Izolat, sunt posibile creşteri de niveluri şi debite, pe unele râuri mici din zonele de munte, 

datorită averselor prognozate. 

Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE. 

 

 

DUNĂRE: Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 16-17.06.2013 a 

fost în creştere, având valoarea de 10600 mc/s, peste media multianuală a lunii iunie (6400 

mc/s). 

Aval Porţile de Fier debitele au fost în creştere pe tot sectorul. 

 Nivelurile se situează peste COTELE DE ATENŢIE la staţiile hidrometrice: Gruia 

(610+26)-jud. MH, Calafat (550+34)-jud. DJ, Bechet (550+31)-jud. DJ, Corabia (500+2)-jud. OT 

şi Isaccea (320+47) – jud. TL. 

 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (10500 mc/s), peste media 

multianuală a lunii iunie (6400 mc/s). 

 Aval Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere la Gruia şi în creştere pe sectorul Calafat-

Tulcea. 

 Nivelurile se vor situa peste COTELE DE ATENŢIE la staţiile hidrometrice: Gruia 

(610+10)-jud. MH, Calafat (550+37)-jud. DJ, Bechet (550+40)-jud. DJ, Corabia (500+11)-

jud.OT, Zimnicea (530+3)-jud.TR şi Isaccea (320+48) – jud. TL 
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A intrat în vigoare începȃnd din data de 16.06.2013, ora 06:00, atenţionarea 

hidrologică nr. 58 (cod galben) pentru fluviul Dunărea, valabilă pȃnă în data de 23.06.2013, 

ora 18:00.  
 

 S.G.A. Ialomiţa revine cu informaţii în urma verificării digului Bentu (mal drept braţ 

Borcea, km. 34) ca urmare a evoluţiei eroziunii din data de 16.06.2013, ora 06.00, cȃnd s-a 

constatat alunecarea materialului geotextil pozat în vederea protecţiei şi apariţia unei fisuri 

în corpul digului la aproximativ 1,5 m de mal în cel mai critic punct, pe o lungime de 

aproximativ 20m. 

 Au fost imediat mobilizate echipele de intervenţie, care în cel mai scurt timp s-au 

deplasat la faţa locului în vederea acţionării pentru protejarea zonei critice. 

 În zona critică s-a descarcat refuz de ciur si s-au lansat geocontainere, executȃndu-se 

şi o protecţie a taluzului cu geotextil lestat cu saci umpluţi cu pămȃnt.  

 Se va reveni cu informaţii privind evoluţia fenomenului şi măsurile întreprinse. 
 

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

 

- Potelu Corabia (jud. Olt)  

- Ghidici – Rast – Bistreţ, Bistreţ – Nedeia – Jiu, Jiu – Bechet şi Bechet – Dăbuleni 

(judeţul Dolj); 

 - Filipoiu, Lunguleţu, Gemenele, Bălaia, Maicanu, Vărsătura şi Băndoiu (din Insula Mare a 

Brăilei), Călmăţui-Gropeni-Chiscani comp. I, II şi III, Municipiu, Brăila-Dunăre-Siret– jud. 

Brăila; 

 - Brateşul de Jos, Bădălan –jud. Galaţi; 

 - 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 16.06.2013, ora 08.00 – 17.06.2013, ora 06.00 

În țară, vremea a continuat să se încălzească uşor astfel încât a devenit călduroasă în vestul, sudul 

şi centrul ţării. Cerul a fost variabil cu unele înnorări în a doua parte a zilei şi la începutul nopţii 

când s-au semnalat averse şi descărcări electrice local în Dobrogea şi izolat în Transilvania, 

Muntenia şi la munte. Cantităţile de apă înregistrate până la ora 03 au depăşit punctiform 30 l/mp 

pe litoral şi în deltă. Vântul a suflat slab şi moderat cu intensificări temporare în partea de est a 

ţării şi pe crestele montane, dar şi în timpul ploilor. Temperaturile maxime au fost cuprinse între 

26 de grade la Sulina şi Întorsura Buzăului şi 34 de grade la Halânga şi Calafat, iar la ora 06 se 

înregistrau valori termice între 10 grade la Miercurea Ciuc şi şi 23 de grade la Şiria şi Gura 

Portiţei. 

Observaţii: în intervalul de diagnoză au fost emise 9 atenţionări cod galben de fenomene 

meteorologice periculoase imediate ce vizau fenomene specifice instabilităţii atmosferice, 7 de 

către SRPV Constanţa şi 2 de către SRPV Sibiu. 

La Bucureşti, vremea a continuat să se încălzească, astfel încât s-au înregistrat temperaturi 

maxime de 32 de grade la Afumaţi şi Băneasa şi 33 de grade la Filaret. Cerul a fost variabil, iar 

vântul a suflat slab până la moderat. La ora 06 erau 17 grade la staţia Băneasa, 18 grade la 

Afumaţi şi 20 de grade la Filaret. 
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3. Prognoza meteorologică pentru intervalul 17.06.2013, ora 08.00 – 18.06.2013, ora 08.00 

În ţară, vremea va fi călduroasă în cea mai mare parte a ţării, astfel că temperaturile maxime se 

vor încadra între 28 de grade în nordul Moldovei şi în estul Transilvaniei şi 34 de grade local în 

Banat, Oltenia şi Muntenia. Cerul va fi variabil la senin, cu unele înnorări după-amiaza, când pe 

arii restrânse la munte şi cu totul izolat în rest vor fi ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab şi 

moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse, în general, între 12 şi 22 de grade. 

La Bucureşti, vremea va fi călduroasă, cu o maximă termică de 33...34 de grade. Cerul va fi 

variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 18...20 de grade.  

 

II. CALITATEA APELOR 

2.1. Pe fluviul Dunărea 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

2.2. Pe râurile interioare 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

2.3. Pe Marea Neagră 

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 13.06.2013 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, 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 normale de variaţie 

ale 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. 
 

 

 

 


