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21 iunie 2013 

 

 

RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITAŢII MEDIULUI 

în intervalul 20.06.2013 ora 08.00 – 21.06.2013, ora 08.00 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia și prognoza hidrologică pe râurile interioare și Dunăre, din 21.06.2013, ora 06.00 

RÂURI:  

Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Caraş, Nera, 

Cerna, Siret, Prut, afluenţii Jiului inferior, bazinul inferior al Oltului şi râurile din Dobrogea unde 

au fost  relativ staţionare.  

Pe cursurile mijlocii ale Someşului, Mureşului, cursurile inferioare ale Târnavelor şi cursul 

superior al Prutului debitele au fost în creştere uşoară datorită propagării. 

Debitele se situează la valori cuprinse între 40-90% din mediile multianuale lunare, mai 

mici (20-40% din normalele lunare) pe afluenţii Mureşului inferior, pe  râurile din Banat şi pe cele 

din  zona de câmpie din Oltenia.  

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

 

Debitele vor fi în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Caraş, Nera, 

Cerna, Vedea, Siret, Prut, afluenţii Jiului inferior, bazinele inferioare ale Oltului, Argeşului şi 

râurile din Dobrogea unde vor fi staţionare. 

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

datorită precipitaţiilor sub formă de aversă şi cu caracter torenţial prognozate.  

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

 

DUNARE:  
Debitul la intrarea în ţara (secţiunea Baziaş) în intervalul 20.06 – 21.06.2013 a fost în 

scădere, având valoarea de 10100 mc/s, peste media multianuală a lunii iunie (6400 mc/s). 

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

sectorul Giurgiu-Tulcea. 

 Conform datelor primite până la ora 06
00

,
 
nivelurile se situează peste: 

 - COTELE DE ATENŢIE la staţiile hidrometrice: Bechet (550+42)-jud. DJ, Corabia 

(500+24)-jud. OT, Tr. Măgurele (500+30)-jud. TR, Zimnicea (530+39)-jud. TR, Isaccea 

(320+82)-jud. TL şi Tulcea (320+8)-jud. TL. 

 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (9800 mc/s), peste media 

multianuală a lunii iunie (6400 mc/s). 
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 Aval Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia-Olteniţa şi în creştere pe 

sectorul Călăraşi-Tulcea. 

 Nivelurile se vor situa peste: 

 - COTELE DE ATENŢIE la staţiile hidrometrice: Bechet (600+22)-jud DJ, Corabia 

(500+10)-jud. OT, Tr. Măgurele (500+24)-jud. TR, Zimnicea (530+34)-jud. TR, Isaccea (320+92) 

– jud. TL şi Tulcea (320+16)-jud. TL 

 Este în vigoare ATENŢIONAREA HIDROLOGICĂ pe Dunare Nr. 59 din 

19.06.2013. 

 

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

 - Potelu-Corabia – jud. Olt; 

 - Bujoru-Pietroşani, Zimnicea-Năsturelu – jud. Teleorman; 

 - Vedea-Slobozia – jud. Giurgiu; 

 - Unirea-Jegălia-Gȃldău, Călărași-Raul – jud. Călăraşi; 

 - Ostrov, Dunareni-Viile, Harsova-Ciobanu (km 2+500, km 13+950), Ciobanu-Garliciu 

(km 19+150, km 21+950, km 25+450) – jud. Teleorman; 

 - Facaeni-Vladeni, Giurgeni-Spiru Haret – jud. Ialomița; 

 - Noianu-Chişcani, Lunguleţu, Gemenele, Bălaia, Maicanu şi Bandoiu (din Insula Mare a 

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

– jud. Brăila; 

 - Bădălan –jud. Galaţi; 

 - Ostrov-Peceneaga, Gȃrliciu-Dăeni, Peceneaga-Turcoaia, Măcin-Igliţa-Carcaliu, Smȃrdan-

23 August I și II, 23 August-Grindu, Grindu-Canton km 30, Sf. Gheorghe, Gorgova, Letea, 

Padina, Crişan (din administrarea A.N. ,,Apele Române”), Smardan, Macin, Chilia Veche (din 

administrarea consiliilor locale) – jud. Tulcea. 
 

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

 - Ghidici-Rast-Bistreţ, Bistreţ-Nedeia-Jiu, Jiu-Bechet, Bechet-Dăbuleni – jud. Dolj; 

 - Filipoiu (din Insula Mare a Brăilei) – jud. Brăila; 

 - Ciulineț-Isaccea, R3, R4 (din administrarea A.N. ,,Apele Române”), Nufăru – Victoria 

(din administrarea consiliilor locale) – jud. Tulcea. 

 

 

2. Situaţia meteorologică în intervalul 20.06.13, ora 08.00 –21.06.13, ora 06.00 

În ţara, vremea a fost călduroasă în majoritatea regiunilor, izolat caniculară în Câmpia de Vest; 

temperaturile maxime, în scădere faţă de ziua anterioară în sudul ţării, s-au încadrat între 25 de 

grade la Întorsura Buzăului, Câmpulung Muscel, Suceava, Sulina şi Câmpina şi 35 grade la 

Timişoara şi Chişineu Criş. Cerul a fost variabil la senin, cu unele înnorări în partea a doua a zilei 

la munte şi în vestul Transilvaniei, dar numai cu totul izolat în zona Munţilor Apuseni şi grupa 

centrală a Carpaţilor Orientali au fost ploi slabe, de scurtă durată sau descărcări electrice. Vântul a 

suflat slab şi moderat, cu unele intensificări în sudul Banatului. Temperaturile maxime s-au 

încadrat între 25 de grade la Suceava, Întorsura Buzăului, Câmpulung Muscel, Câmpina şi Sulina 

şi 35 grade la Timişoara şi Chişineu Criş. La ora 06 se înregistrau valori termice cuprinse între 11 

grade la Miercurea Ciuc şi 25 de grade la Moldova Nouă, Băile Herculane şi Oraviţa. 

Indicele temperatura-umezeala (ITU) a atins şi a depăşit uşor pragul critic de 80, al 

disconfortului termic, pe arii extinse în Crişana şi Banat, local în Maramureş, Oltenia şi vestul 

Transilvaniei şi izolat în sud-vestul Munteniei. 

La Bucureşti, vremea a fost călduroasă; temperatura maximă, mai scăzută decât în ziua 

precedentă, a fost de 30 de grade la Afumaţi şi Băneasa şi 31 de grade la Filaret. Cerul a fost mai 
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mult senin, iar vântul slab şi moderat. La ora 06 se înregistrau 14 grade la staţia Băneasa,15 grade 

la Afumaţi şi 17 grade la Filaret. 

 

3. Prognoza meteorologică în intervalul 21.06.13, ora 08.00 –22.06.13, ora 08.00 

În ţara, vremea va fi călduroasă în majoritatea zonelor, izolat caniculară după-amiaza în Câmpia 

de Vest, cu temperaturi maxime între 26 şi 36 de grade. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va 

atinge şi depăşi uşor pragul critic de 80 al disconfortului termic în Banat şi Crişana, local în 

Maramureş, vestul Transilvaniei şi Oltenia şi pe arii restrânse în sud-vestul Munteniei. Cerul va fi 

variabil la senin, cu înnorări temporar accentuate în partea a doua a zilei în zona de munte unde pe 

arii restrânse se vor semnala averse, descărcări electrice şi intensificări de scurtă durată ale 

vântului. Temperaturile minime se vor încadra între 14 şi 24 de grade. 

La Bucureşti, vremea se va menţine călduroasă, cu o maxima a temperaturii aerului în jurul 

valorii de 32 de grade. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Minima 

termică va fi de 17...19 grade. 

 

 

II. CALITATEA APELOR 

1.1. Pe fluviul Dunarea 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

1.2. Pe râurile interioare 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

1.3. Pe Marea Neagra 

ABA Dobrogea Litoral Constanța informează că în data de 20.06.2013, s-au semnalat 2 

delfini morți (plaja din Năvodari și plaja din 2 Mai), județul Constanța. 

 

 

III.  CALITATEA MEDIULUI 

1.  În domeniul aerului 

APM Teleorman anunță că în data de 20.06.2013 s-a primit o informare de la 

Inspectoratul Regional al Mediului şi Apei din Pleven-Bulgaria, privind înregistrarea a 2 depăşiri 

ale valorii limită orar la indicatorul amoniac (la ora 17:00 – 0,473 mg/m
3
, la ora 18:00  – 0,256 

mg/m
3
, faţă de valoarea limită negociată de 0,250 mg/m

3
), respectiv depăşirea valorii limită 

zilnice la indicatorul amoniac (0,106 mg/m
3
 faţă de 0,100 mg/m

3
 valoarea limită zilnică 

negociată) în data de 19.06.2013, la staţia automată Nikopole din cadrul „Sistemului automat de 

monitorizare a calităţii aerului de la graniţa romȃno-bulgară de-a lungul Dunării de Jos”. 

Precizăm că în perioada 17.06.2013-15.07.2013, instalaţiile de pe platforma combinatului 

SC Donau Schem SRL Turnu Măgurele, au fost oprite în vederea realizării programului de revizie 

generală. 

Urmare a depăşirii valorii la limita a indicatorului amoniac în aerul înconjurător, au fost 

informate în scris: sursa potenţială de poluare, SC Donau Schem SRL Turnu Măgurele, GNM-CJ 

Teleorman, ISU Teleorman şi Instituţia Prefectului Teleorman. 

 

 

APM Giurgiu informează că în data de 20.06.2013, în jurul orei 11.00, în clădirea 

hidroforului din curtea Spitalului Județean de Urgență Giurgiu, s-au produs scăpări minore de gaze 
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la 2 recipiente sub presiune vechi, care conțin clor ce făceau parte din instalația de clorinare a apei 

ce alimenta spitalul din puțul propriu.  

 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


