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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITAŢII MEDIULUI 

în intervalul 24.06.2013 ora 08.00 – 25.06.2013, ora 08.00 

 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia și prognoza hidrologică pe râurile interioare și Dunăre, din 25.06.2013, ora 06.00 

RÂURI:  

Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor importante cantitativ căzute în interval şi 

propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Suceava, Moldova, Bistriţa, Trotuş şi din bazinele 

superioare ale râurilor: Someş, Mureş, Târnave şi Olt. 

 Pe cursurile inferioare ale râurilor: Someş, Crasna, Barcău, Crişuri şi Mureş debitele au fost în 

scădere, iar pe celelalte râuri relativ staţionare.   

Ca urmare a precipitaţiilor importante cantitativ şi cu caracter torenţial înregistrate în interval s-au 

situat: 

          - la COTELE DE INUNDAŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Homorodul Mare-Băile 

Homorod (130) - jud. HR şi Cracău-Magazia (170) - jud. NT. 

          - peste COTELE DE ATENTIE râurile la staţiile hidrometrice: Nadăş-Aghireşu (100+2) - 

jud. CJ şi Agapia- Filioara (180+ 24 - jud. NT. 

Debitele se situează la valori cuprinse între 30-80% din mediile multianuale  lunargăriie, mai mici  

(10-30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele inferioare ale Mureşului şi Oltului, pe 

Vedea, Rm.Sărat, Putna şi  Bârlad.  

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

 

Debitele vor fi relativ staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Suceava, Moldova, 

Bistriţa, Trotuş, Putna, bazinele superioare ale râurilor: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, 

Crişuri, Mureş, Olt, Argeş, Ialomiţa, Buzău şi Bârlad, unde vor fi în creştere datorită precipitaţiilor 

sub formă de aversă şi importante cantitativ prognozate şi propagării şi pe cursurile mijlocii ale 

râurilor Someş, Mureş, Târnave unde vor fi în creştere datorită propagării.  

Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie cu efect de inundaţii locale şi creşteri 

de niveluri şi debite pe unele râuri din  zonele de deal şi munte datorită averselor cu caracter 

torenţial prognozate. 

 

DUNARE:  
 Debitul la intrarea în ţara (secţiunea Baziaş) în intervalul 24.06 – 25.06.2013 a fost în 

scădere, având valoarea de 8600 mc/s, peste media multianuală a lunii iunie (6400 mc/s). 
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Aval Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia- Vadu Oii şi în creştere pe 

sectorul Brăila-Tulcea. 

 Conform datelor primite până la ora 06.00 nivelurile se situează peste COTELE DE 

ATENŢIE la staţiile hidrometrice: Cernavodă (500+1) - jud.CT, Isaccea (320+106) - jud. TL şi 

Tulcea (320+26) – jud. TL.  

 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (8200 mc/s), peste media 

multianuală a lunii iunie (6400 mc/s). 

 Pe tot sectorul aval Porţile de Fier debitele vor fi în scădere.  

 Nivelurile se vor situa peste: 

 - COTELE DE ATENŢIE nivelurile la staţiile hidrometrice: Cernavodă (500) - jud. CT, 

Isaccea (320+105) - jud. TL şi Tulcea (320+23) - jud. TL. 

 

 Este în vigoare ATENŢIONAREA HIDROLOGICĂ pe Dunare Nr. 60 din 

21.06.2013. 

 

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

 - Jiu-Bechet, Bechet-Dăbuleni – jud. Dolj; 

 - Unirea-Jegălia-Gȃldău, Călăraşi-Răul – jud. Călăraşi; 

 -Ostrov, Băneasa, Dunăreni-Viile, Topalu I, Hȃrşova-Ciobanu (km 2+500, 13+950), 

Ciobanu-Gȃrliciu (21+950, 25+450) - jud. Constanţa; 

 -Stelnica-Borduşani, Făcăeni-Vlădeni, Giurgeni-Spiru-Haret, Borcea de Jos (sectoarele 3, 

4 şi 4) - jud. Ialomiţa; 

 - Titcov, Marsu şi Bandoiu (din Insula Mare a Brăilei), Călmăţui-Gropeni-Chiscani comp. 

I şi II, Brăila-Dunăre-Siret şi Vărsătura – jud. Brăila; 

 - Bădălan –jud. Galaţi; 

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

23 August I, 23 August-Grindu, Grindu-Canton km. 30, Crişan, Sf. Gheorghe, Pardina, Letea, 

Crişan (din administrarea A.N. ,,Apele Române”), Tudor Vladimirescu, Măcin, Chilia Veche, 

Mahmudia (din administrarea consiliilor locale) – jud. Tulcea. 

 

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

 - Ciobanu-Gȃrliciu (19+150) - jud. Constanţa; 

 - Gemenele, Bălaia, Maicanu, Lunguleţu, Filipoiu, Călmăţui-Gropeni-Chiscani comp. III, 

Noianu-Chiscani, Municipiu – jud. Brăila; 

 - Smȃrdan-23 August II Canton km. 30 – Ciulineţ, Ciulineț-Isaccea, Gorgova, R3, R4 (din 

administrarea A.N. ,,Apele Române”), Nufăru – Victoria, Smȃrdan (din administrarea consiliilor 

locale) – jud. Tulcea. 
 

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

 - Măcin-Smȃrdan (din administrarea consiliilor locale)- – jud. Tulcea. 

 

 

2. Situaţia meteorologică în intervalul 24.06.13, ora 08.00 –25.06.13, ora 06.00 

În ţara, vremea s-a menţinut călduroasă la nivelul întregii ţări, deşi în regiunile extracarpatice 

valorile termice au marcat o scădere uşoară faţă de ziua anterioară. Cerul a prezentat înnorări 

temporar accentuate în vestul, nordul, centrul şi estul teritoriului precum şi în zona montană unde 

pe arii relativ extinse s-au semnalat averse, frecvente descărcări electrice şi intensificări de scurtă 

durată ale vântului. Ploile au avut şi caracter torenţial, cumulându-se până la ora 03 pe arii 

restrânse peste 25 l/mp, izolat chiar peste 51 l/mp (până la 100 l/mp la Leghin-jud.Neamţ). În 

restul zonelor, cerul a fost variabil, iar manifestările specifice instabilităţii atmosferice şi-au făcut 

apariţia pe spaţii mici. Pe raza judeţelor Suceava, Harghita, Cluj, Dâmboviţa şi Constanţa au fost 

consemnate căderi de grindină, iar în municipiul Baia Mare vântul a avut aspect de vijelie. 
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Temperaturile maxime au fost cuprinse între 25 de grade la Rădăuţi şi 34 de grade la Călăraşi şi 

Focşani, iar la ora 06 se înregistrau temperaturi cuprinse între 12 grade la Miercurea Ciuc şi 24 de 

grade la Sulina. 

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

termic în estul şi sudul Munteniei, pe arii restrânse în Dobrogea şi în jumătatea de sud a Moldovei 

şi cu totul izolat în Oltenia. 

 

Observaţie: 

În intervalul de diagnoză au fost în vigoare 2 avertizări cod portocaliu emise de către SRPV 

Bacău şi 27 atenţionări meteorologice cod galben de fenomene meteorologice periculoase 

imediate privind instabilitatea atmosferică după cum urmează: 7 de către CNPM Bucureşti, câte 6 

de către SRPV Bacău şi Timişoara, 4 de către SRPV Constanţa, 3 de către SRPV Cluj şi 1 de 

către SRPV Sibiu.  

La Bucureşti, vremea s-a menţinut călduroasă deşi temperatura aerului a marcat o uşoară scădere 

faţă de ziua anterioară. Cerul a fost temporar noros, iar vântul a suflat slab până la moderat. 

Temperatura maxima a fost de 32 de grade la Băneasa şi 33 de grade la Afumaţi şi Filaret. La ora 

06 se înregistrau 20 de grade la Afumaţi şi Băneasa şi 21 de grade la Filaret. 

 

3. Prognoza meteorologică în intervalul 25.06.13, ora 08.00 –26.06.13, ora 08.00 

În ţara, vremea va fi în general instabilă. Vor fi înnorări, averse, descărcări electrice şi 

intensificări de scurtă durată ale vântului, ce vor lua trecător şi aspect de vijelie, în prima parte a 

zilei în vest, centru şi nord, precum şi în zona de deal şi de munte, apoi mai ales în centru, sud şi 

est. Ploile vor avea şi caracter torenţial şi pe arii restrânse va cădea grindină. Cantităţile de apă vor 

depăşi 20 l/mp şi izolat 40...50 l/mp. Temperaturile maxime vor avea valori de la 19...20 de grade 

în Dealurile de Vest, până la 33...34 de grade în sudul Munteniei, iar cele minime se vor situa între 

10 şi 20 de grade, uşor mai ridicate pe litoral. Indicele temperatură-umezeală va mai putea 

atinge şi depăşi uşor pragul critic de 80 al disconfortului termic pe arii restrânse în 

Muntenia şi Dobrogea şi cu totul izolat în Oltenia şi Moldova. 

La Bucureşti, vremea se va menţine călduroasă, dar va deveni în general instabilă. Cerul va fi 

temporar noros şi mai ales seara, trecător se vor semnala averse, descărcări electrice şi intensificări 

de scurtă durată ale vântului, care pot lua aspect de vijelie. Vor fi condiţii de grindină. 

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 33 de grade, iar cea minimă va fi de 18...19 

grade, uşor mai scăzută în zona preorăşenească. 

 

 

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 informeaza ca in data de 24.06.2013, pe plaja din Mangalia (zona 

Paradiso), judetul Constanta, a fost semnalat un delfin mort. Au fost informate, conform 

protocolului de colaborare, Institutul Naţional Romȃn de Cercetare Marină “Grigore Antipa” şi 

Organizaţia Nonguvernamentală “Mare Nostrum”. 
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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. 

 
 

 

 

 


