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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITAŢII MEDIULUI 

în intervalul 25.06.2013 ora 08.00 – 26.06.2013, ora 08.00 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

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

RÂURI:  

 

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

de 25.06.2013, ora 12.00, o atenționare hidrologică cod galben pentru bazinele hidrografice: 

Suceava, Moldova, Bistriţa, Trotuş, Olt superior, valabilă în intervalul 25.06.2013 ora 16:00 – 

26.06.2013 ora 16:00, 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, conform căreia: 

- Se instituie COD GALBEN începând din data de 25.06.2013 ora 16:00 pe râurile mici din 

bazinele hidrografice: Suceava, Moldova, Bistriţa, Trotuş (judeţele Suceava, Neamţ, Bacău 

şi Harghita) şi pe afluenţii Oltului superior din judeţele Harghita, Covasna şi  Braşov.  

      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. 

 NOTĂ: 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 din din jumătatea de est a ţării. 
 

 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 și 

către Comitetele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă vizate: Bacău, Braşov, Covasna,  Harghita,  

Neamţ  şi  Suceava  (6 prefecturi) – COD Galben. 

Debitele au fost în general în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi 

propagării, exceptând râurile din bazinele inferioare ale Jiului, Oltului şi Vedea unde au fost 

staţionare şi râul Prut unde au fost în scădere. 

Ca urmare a unor precipitaţii importante cantitativ şi cu  caracter  torenţial s-au înregistrat 

creşteri rapide de debite şi niveluri pe râurile din bazinele superioare ale Argeşului, Dâmboviţei, 
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Ialomiţei şi Prahovei, precum şi în alte bazine hidrografice mici din zonele de deal şi munte din  

jumătatea de est a  ţării. 

În interval pentru scurte perioade de timp s-au situat peste: 

- COTA DE PERICOL râul Nişcov la s.h.Izvoru (300+100)-jud.BZ; 

- COTA DE INUNDAŢIE râul Doftana la s.h.Teşila (130)-jud.PH;  

- COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Topolog-Sălătruc (100+30)-

jud.AG şi Milcoiu (165+18)-jud.VL,Vâlsan-Brădet (200) şi Mălureni (250)-jud.AG, R. Doamnei-

Bahna Rusului (170+1)-jud.AG, Bughea-Bughea de Jos (150+24)-jud.AG, Argeşel-Nămăieşti 

(60)-jud.AG, Dâmboviţa-Malu cu Flori (200)-jud.DB, Râul Alb-Gura Bărbuleţului (150+40)-

jud.DB şi Ialomicioara-Fieni (300+98)-jud.DB. 

Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale  lunare, mai 

mari (peste normalele lunare) pe cursurile superioare ale Mureşului, Oltului şi Ialomiţei  şi mai 

mici  (10-30% din normalele lunare) pe unele râuri mici din bazinele inferioare ale Mureşului şi 

Oltului şi în bazinul  Bârladului.  

 

Debitele vor fi în general în creştere datorită precipitaţiilor în curs, celor prevăzute şi 

propagării, exceptând cursurile superioare ale râurilor din vestul ţării şi pe râul Prut unde vor fi în 

scădere. 

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

creşteri rapide de niveluri şi debite pe unele râuri din zonele de deal şi munte din jumătatea de est 

a ţării datorită averselor cu caracter torenţial  prognozate.  

 

 Este în vigoare ATENŢIONAREA HIDROLOGICĂ nr.61 din 25.06.2013. 

 

DUNĂRE:  
 Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 25.06 – 26.06.2013 a fost în 

scădere, având valoarea de 8200 mc/s, peste media multianuală a lunii iunie (6400 mc/s). 

Aval Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia-Brăila, staţionare la Galaţi 

şi în creştere pe sectorul Isaccea-Tulcea. 

 Conform datelor primite până la ora 06:00
 
nivelurile se situează peste COTELE DE 

ATENŢIE la staţiile hidrometrice: Isaccea (320+108)-jud. TL şi Tulcea (320+28)-jud.TL. 

 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (8100 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: Isaccea (320+104)-jud.TL şi 

Tulcea (320+27)-jud.TL. 

 

 Este în vigoare ATENŢIONAREA HIDROLOGICĂ pe Dunăre 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 5) - 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, 
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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 (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:  

 - R4, Măcin-Smȃrdan (din administrarea A.N. ,,Apele Române”) – jud. Tulcea. 

 

 

2. Situaţia meteorologică în intervalul 25.06.13, ora 08.00 –26.06.13, ora 06.00 

În ţară, în vestul şi în nord-vestul ţării valorile termice au scăzut semnificativ, vremea devenind 

răcoroasă; cerul a fost mai mult noros şi local a plouat în general slab. În celelalte regiuni a fost o 

vreme caldă, cu precădere în sud-est, izolat în Câmpia Română atingându-se starea de caniculă. 

Au fost dezvoltări noroase convective ce au determinat frecvente descărcări electrice, intensificări 

de scurtă durată ale vântului şi averse. Aceste fenomene s-au semnalat local în Oltenia, 

Transilvania, Muntenia şi Moldova, regiuni unde pe arii restrânse ploile au avut caracter torenţial, 

înregistrandu-se cantităţi de apă ce au depăşit 25 l/mp, iar izolat, în special la munte şi în Dealurile 

Subcarpatice, 50 l/mp. Au fost consemnate căderi de grindină în judeţele Sibiu, Dâmboviţa, Argeş, 

Suceava şi Vrancea, iar pe raza localităţilor Buzău, Pătârlagele şi Câmpulung vijelii. În sud-

est cerul s-a menţinut variabil, iar astfel de manifestări au apărut izolat. Temperaturile maxime au 

fost cuprinse între 14 grade la Dumbrăviţa de Codru şi 35 de grade la Slobozia. La ora 06 se 

înregistrau valori termice între 11 grade la Dumbrăviţa de Codru, Şiria, Jimbolia şi Câmpeni şi 23 

de grade la Sulina şi Gura Portiţei. 

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

termic în estul şi sudul Munteniei şi izolat în vestul Dobrogei şi în sudul Moldovei. 

Observaţie: în intervalul de diagnoză au fost emise 34 atenţionări cod galben privind fenomene 

meteorologice periculoase imediate, câte 12 de către SRPV Bacău, respectiv CNPM, pentru 

Muntenia, 5 la SRPV Sibiu, 3 la SRPV Cluj, 2 de către SRPV Timişoara şi 1 avertizare cod 

portocaliu la SRPV Bacău.  

La Bucureşti, vremea a fost călduroasă, astfel că temperatura maximă a fost de 34 de grade la 

Afumaţi şi Băneasa şi 34,8 grade la Filaret, iar indicele temperatură-umezeală a atins pragul critic 

de 80 de unităţi, al disconfortului termic. Cerul a fost variabil pe parcursul zilei, dar în prima parte 

a nopţii au fost dezvoltări noroase convective ce au determinat averse şi descărcări electrice. 

Vântul a suflat slab şi moderat. La ora 06 se înregistrau 18 grade la toate staţiile meteo. 

 

3. Prognoza meteorologică în intervalul 26.06.13, ora 08.00 –27.06.13, ora 08.00 

În ţară, în jumătatea de est a ţării vremea va fi în general instabilă; temporar înnorările vor fi 

accentuate şi, în special în a doua parte a zilei şi la începutul nopţii, vor fi ploi ce vor avea şi 

caracter torenţial, descărcări electrice şi intensificări de scurtă durată ale vântului pe arii extinse 

în Moldova şi zona Carpaţilor Orientali şi Meridionali, unde cantităţile de apă  vor depăşi 

izolat 25...30 l/mp şi local în Muntenia, Dobrogea şi estul Transilvaniei. Vor fi condiţii pentru 



 
B-dul Libertății nr. 12, Sector 5, București   Tel: 004 021 408 9605, Fax: 004 021 316 6138    www.mmediu.ro 

căderi de grindină. În restul teritoriului cerul va fi variabil la parţial noros, iar ploile 

izolate. Valorile de temperatură vor caracteriza în continuare o vreme răcoroasă în vest, nord-vest 

şi centru şi vor marca o scădere şi în regiunile estice şi sud-estice, astfel că cele maxime vor fi de 

la 18...20 grade în Dealurile de Vest până la 30...31 de grade în Bărăgan şi Podişul Dobrogei. 

Minimele termice se vor încadra între 8 şi 18 grade, uşor mai ridicate pe litoral. 

La Bucureşti, cerul va fi variabil, cu înnorări temporare şi ploi de scurtă durată. Vântul va sufla 

slab şi moderat. Temperatura maximă, în scădere faţă de ziua anterioară, se va situa în jurul valorii 

de 28 de grade, iar cea minimă va fi de 14...16 grade.  

 

II. CALITATEA APELOR 

1.1. Pe fluviul Dunărea 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

1.2. Pe râurile interioare 

APM Cluj şi ABA Someş-Tisa informează că în data de 25.06.2013, ora 09.30 s-a produs o 

mortalitate piscicolă pe lacul Chinteni din com. Chinteni (jud Cluj), in special şalău (cca 1-2 

kg), exemplare de diferite mărimi, cantitatea estimată fiind de câteva zeci de kg. În urma 

investigaţiilor de pe teren ale specialiştilor de la DSVSA Cluj, GNM Cluj, ABA Someş-Tisa, au 

constatat urmatoarele:  

- admistratorul actual al lacului este primăria comunei Chinteni, fără însă a avea drept de a 

efectua lucrari de investiţtii (litigiu cu o persoana fizică); 

- lacul este de mici dimensiuni şi are funcţie de agrement; 

- lacul este neîntreţinut şi prezintă fenomenul de înflorire algală/eutrofizare, cu miros 

puternic de mâl, cu vegetaţie abundentă. 

 Fenomenul a fost cauzat de scăderea concentraţiei Oxigenului dizolvat (1 mg/l faţă de 

valoarea admisibilă de 6 mg/l, din analizele efectuate la fata locului de LRCA Cluj), coroborat 

cu temperaturile ridicate care au condus la apariţia fenomenului de eutrofizare (dezvoltare 

exagerată a algelor ca urmare prezenţei substanţelor organice dizolvate în apă). Au fost prelevate 

probe de apă de către laboratoarele APM Cluj şi DSVSA Cluj care urmează a fi determinate. S-au 

întreprins următoarele măsuri: colectarea peştilor morţti din lac şi predarea acestora la o firmă 

specializată de neutralizare a deşeurilor animaliere; monitorizarea evoluţiei fenomenului. 

 

1.3. 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 intervalul 21- 24.06.2013 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 

APM şi GNM CJ Brăila informează că în data de 25.06.2013, ora 09.00, s-a produs o poluare 

cu ţiţei pe circa 120 mp teren islaz, ca urmare a fisurării conductei subterane de transport 

aparţinȃnd CONPET, la circa 4 km distanţă de localitatea Oprişeneşti (jud Brăila). Se 

remediază zonele afectate.  
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APM Argeş informează că în data de 25.06.2013, s-au produs 4 poluări cu ţiţei şi apă de 

zăcămȃnt, datorită fisurării unor conducte subterane transport ale OMV Petrom, afectȃnd: 

15 mp pădure în zona Moşoaia, 30 mp în zona Săpata, 16 mp zona Samara, 10 mp zona 

Poiana Lacului (jud Argeş). Se remediază zonele afectate.  

 

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. 

 

 

 

 


