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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 27.06.2013, ora 08.00 – 28.06.2013, ora 08.00 

 
 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia şi prognoza hidrologică pe râurile interioare şi Dunăre din 28.06.2013, ora 06.00 

RÂURI: I.N.H.G.A. a emis în data de 27.06.2013, ora 13.00, o atenționare hidrologică cod 

galben, valabilă în intervalul 27.06.2013, ora 15:00 – 28.06.2013, ora 18:00, vizând scurgeri 

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

bazinele hidrografice afluenţii Oltului superior şi mijlociu, Argeş, Ialomiţa, Buzău, Suceava, 

Moldova, Bistriţa, Trotuş, Putna, Râmnicu Sărat, Bârlad, Jijia, cu posibile depăşiri ale 

COTELOR DE ATENŢIE, conform căreia: 

-  se menţine COD GALBEN 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 instituie COD GALBEN începând din data de 26.06.2013, ora 15:00, pe râurile mici din 

bazinele superioare şi mijlocii ale Argeşului, Ialomiţei (judeţele Argeş, Dâmboviţa şi 

Prahova), Buzăului (judeţele Covasna şi Buzău), Putnei, Râmnicului Sărat (judeţele 

Vrancea şi Buzău), din bazinul superior al Bârladului şi pe afluenţii săi din judeţele Iaşi, 

Vaslui şi Galaţi.  
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: ARGEŞ, BACĂU, BOTOŞANI, 

BRAŞOV, BUZĂU, COVASNA, DÂMBOVIŢA, GALAŢI, HARGHITA, IAŞI, NEAMŢ, PRAHOVA, 

SIBIU, SUCEAVA, VASLUI, VÂLCEA și VRANCEA (17 prefecturi). 

 

Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute şi propagării, exceptând râurile 

din Crişana şi Banat, unde au fost în scădere uşoară şi râurile din zona de câmpie din sudul ţării şi 

cele din Dobrogea, unde au fost staţionare.  

 Se situează peste: 

 COTA DE INUNDAŢIE râul Bîrlad la s.h. Băcesti (340+100)-jud. VS; 
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 COTELE DE ATENŢIE râurile la următoarele staţii hidrometrice: Tutova-Rădeni 

(250+35)-jud. VS şi Miletin-Şipote (150+22)-jud. IS. 

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

mari (peste normalele lunare) pe râurile din bazinul Siretului şi pe cursurile superioare ale 

Mureşului şi Oltului şi mai mici (10-30% din normalele lunare) pe Caraş, Nera, Cerna, Moraviţa şi 

Bârzava.  

 

Debitele vor fi în creştere datorită precipitaţiilor prognozate şi propagării, exceptând 

râurile din Crişana şi Banat, unde vor fi în general staţionare.  

Se vor situa peste: 

 COTELE DE ATENŢIE râurile la următoarele staţii hidrometrice: Bîrlad- Băceşti 

(340+90)-jud. VS, Tutova-Rădeni (250+20)-jud. VS şi Miletin-Şipote (150+10)-jud. IS. 

 

DUNĂRE: Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 27-28.06.2013 a 

fost în scădere, având valoarea de 7700 mc/s, peste media multianuală a lunii iunie (6400 mc/s). 

Pe tot sectorul aval Porţile de Fier debitele au fost în scădere. 

 Conform datelor primite până la ora 06
00 

nivelurile se situează peste COTELE DE 

ATENŢIE la staţiile hidrometrice: Isaccea (320+101)-jud. TL şi Tulcea (320+25)-jud. TL. 

 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (7500 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 la staţiile hidrometrice: Isaccea (320+90)-jud. TL şi Tulcea 

(320+16)-jud. TL. 
 

 Se menţine în vigoare pȃnă în data de 28.06.2013, ora 18.00, atenţionarea hidrologică 

nr. 60 pentru fluviul Dunărea (cod galben). 

 

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

 - Topalu I, Hȃrşova-Ciobanu (km 2+500, 13+950), Ciobanu-Gȃrliciu (19+150, 21+950, 

25+450)-jud. Constanţa; 

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

4)-jud. Ialomiţa; 

 -Bandoiu, Titcov, Măraşu (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, Sf. Gheorghe, Pardina, Letea, Crişan (din 

administrarea A.N. ,,Apele Române”), Tudor Vladimirescu, Măcin, Chilia Veche, Periprava, 

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

 

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

 - Lunguleţu, Gemenele, Bălaia, Maicanu şi Filipoiu (din Insula Mare a Brăilei), 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:  

 - Măcin-Smȃrdan, R4 (din administrarea consiliilor locale)- – jud. Tulcea. 
 
 

2. Situaţia meteorologică în intervalul 27.06.2013, ora 08.00 – 28.06.2013, ora 06.00 
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În ţară, vremea a fost instabilă, iar din punct de vedere termic rece pentru această dată din an în 

majoritatea regiunilor, exceptând sud-estul, unde temperaturile s-au apropiat de mediile 

climatologice ale perioadei. În zona de munte, sud-vestul, centrul şi nordul ţării cerul a fost mai 

mult noros şi pe arii extinse s-au semnalat averse, descărcări electrice şi intensificări de scurtă 

durată ale vântului. În restul teritoriului, îndeosebi după-amiaza şi în prima parte a nopţii, 

temporar înnorările au fost accentuate, iar manifestări specifice instabilităţii atmosferice au fost 

consemnate în cea mai mare parte a Moldovei, local în Muntenia şi izolat în Banat şi Crişana. Pe 

spaţii restrânse cantităţile de apă au depăşit 15 l/mp şi cu totul izolat 30 l/mp în Moldova (până la 

50 l/mp - Răcăciuni, jud. Bacău) şi Muntenia (până la 37,2 l/mp - Malu cu Flori, jud. Dâmboviţa). 

Temperaturile maxime au fost cuprinse între 15 grade la Oraviţa, Reşiţa, Petroşani şi Bozovici şi 

32 de grade la Tulcea, Gorgova şi Gura Portiţei. La ora 06 se înregistrau 10 grade la Bâcleşu şi 20 

de grade la Sulina şi Gura Portiţei. Local în Dobrogea, indicele de confort termic (ITU) a atins 

şi depăşit uşor pragul critic de 80 al disconfortului termic. 

 

OBSERVAŢII: în intervalul de diagnoză au fost emise: 

- 2 avertizări meteorologice de fenomene periculoase imediate cod portocaliu privind manifestări 

de instabilitate atmosferică accentuată emise de către SRPV Bacău; 

 - 15 atenţionări meteorologice de fenomene periculoase imediate cod galben vizând manifestări 

specifice instabilităţii atmosferice, după cum urmează: 8 atenţionări de către SRPV Bacău, 5 

atenţionări de către CNPM pentru Muntenia şi 2 atenţionări de către SRPV Constanţa.  

La Bucureşti, vremea a fost uşor mai rece decât în mod normal pentru această dată din an, astfel 

încât temperatura maxima a fost de 25 de grade la Băneasa şi 26 de grade la Afumaţi şi Filaret. 

Cerul a fost temporar noros, iar vântul a suflat slab şi moderat. La ora 06 se înregistrau 16 grade la 

Băneasa şi Filaret şi 17 grade la Afumaţi. 

3. Prognoza meteorologică pentru intervalul 28.06.2013, ora 08.00 – 29.06.2013, ora 08.00 

În ţară, vremea va fi în general instabilă. Vor fi dezvoltări noroase convective, averse, 

descărcări electrice şi intensificări de scurtă durată ale vântului, mai ales după-amiaza şi 

noaptea, pe arii extinse în zona de munte, Moldova şi Transilvania şi local în Maramureş, 

Crişana, Dobrogea şi în jumătatea estică a Munteniei. Vor fi condiţii de grindină, iar 

cantităţile de apă vor depăşi izolat 25...35 l/mp. În restul teritoriului cerul va fi variabil şi numai 

izolat ziua vor fi ploi slabe de scurtă durată. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 de 

grade în Dealurile de Vest şi 32 de grade în Dobrogea, iar cele minime între 11 şi 19 grade, mai 

ridicate pe litoral şi în deltă, dar şi mai scăzute în depresiuni. 

La Bucureşti, cerul va fi variabil, cu unele înnorări după-amiaza şi la începutul nopţii, când vor fi 

condiţii pentru ploi de scurtă durată şi descărcări electrice. Vântul va sufla slab şi moderat. 

Temperatura maximă va fi de 28...29 de grade, iar cea minimă de 15...16 grade. 

 

II. CALITATEA APELOR 

 Pe râurile interioare 

 S.G.A. Galaţi informează despre producerea în data de 27.06.2013, ora 17.00, a unei 

mortalităţi piscicole (cca 10 kg plătică) pe râul Chineja în zona comunei Tuluceşti, sat Tuluceşti. 

În urma investigaţiilor de la faţa locului şi analizelor probelor de apă şi peşti prelevate de către 

reprezentanţii S.G.A. Galaţi s-a ajuns la concluzia că fenomenul s-a produs din cauza lipsei 

oxigenului dizolvat din apă pe fondul temperaturilor ridicate din ultima perioadă şi a abundenţei 

de macrofite. Reprezentanţii U.A.T. Tuluceşti au îndepărtat peştii morţi de pe malurile cursului de 

apă.  

 

 S.G.A. Alba informează despre producerea în data de 27.06.2013, ora 18.40, a unei 

poluări cu ape uzate a râului Sebeş în zona localităţii Oarda de Jos ce s-a manifestat printr-o 
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culoare maronie a apei şi miros specific. Fenomenul s-a produs ca urmare a înfundării canalizării 

aval de evacuarea din staţia de epurare a S.C. Elit S.R.L. Oarda de Jos din cauza precipitaţiilor 

abundente. La faţa locului s-au deplasat reprezenţi ai S.G.A. Alba pentru investigaţii şi prelevare 

de probe de apă. Nu s-a semnalat mortalitate piscicolă.  

 

 Pe fluviul Dunărea şi 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 26.06.2013 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, vegetaţiei şi apelor subterane 

 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 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. 
 

 

 

 

 

 

 


