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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 25.06.2020, ora 08.00 – 26.06.2020, ora 08.00 

 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia şi prognoza hidrologică pe râurile interioare şi Dunăre din 26.06.2020, ora 

07.00 

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (I.N.H.G.A.) a emis la data de 

25.06.2020, la ora 11:30, Avertizarea Hidrologică nr. 23 – COD GALBEN / COD 

PORTOCALIU / COD ROȘU, valabilă în intervalul 25.06.2020, ora 12:00 – 26.06.2020, ora 

24:00, vizând scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile 

mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri, pe unele râuri 

din bazinele hidrografice: Tisa, Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Ier, Barcău, Crişul Repede, 

Crişul Negru, Crişul Alb, Mureş, Bega Veche, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, 

Cerna, afluenţii mici ai Dunării aferenţi sectorului amonte S.H. Drobeta Tr. Severin, 

Desnăţui, Jiu, Olt, Argeş, Ialomiţa, Siret, Prut şi râurile din Dobrogea, cu posibile depăşiri 

ale COTELOR DE APĂRARE.  

Această Avertizare Hidrologică a fost transmisă de Centrul Operativ pentru Situaţii de 

Urgenţă al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor către: Inspectoratul General pentru 

Situaţii de Urgenţă, Secretariatul General al Guvernului, Centrul de Situaţii al Guvernului, 

Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor, 

Ministerul Sănătăţii, Ministerul Economiei, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 

Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, Serviciul de Protecţie şi Pază, 

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, S.C. Hidroelectrica S.A., Agenţia Naţională de 

Îmbunătăţiri Funciare, precum și către Comitetele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă 

vizate, astfel:  

- către prefecturile județelor: ALBA, ARAD, ARGEŞ, BACĂU, BIHOR, BISTRIŢA-NĂSĂUD, 

BOTOŞANI, BRAŞOV, BUZĂU, CARAŞ-SEVERIN, CLUJ, CONSTANŢA, COVASNA, DÂMBOVIŢA, 

DOLJ, GALAŢI, GIURGIU, GORJ, HARGHITA, HUNEDOARA, IALOMIŢA, IAŞI, ILFOV, 

MARAMUREŞ, MEHEDINŢI, MUREŞ, NEAMŢ, OLT, PRAHOVA, SĂLAJ, SATU MARE, SIBIU, 
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SUCEAVA, TELEORMAN, TIMIŞ, TULCEA, VASLUI, VÂLCEA şi VRANCEA (39 prefecturi) - COD 

GALBEN; 

- către prefecturile județelor: ALBA, ARAD, ARGEŞ, BACĂU, BIHOR, BISTRIŢA-NĂSĂUD, 

BOTOŞANI, BRAŞOV, BUZĂU, CARAŞ-SEVERIN, CLUJ, CONSTANŢA, COVASNA, DÂMBOVIŢA, 

GALAŢI, GORJ, HARGHITA, HUNEDOARA, IAŞI, MARAMUREŞ, MEHEDINŢI, MUREŞ, NEAMŢ, 

SĂLAJ, SATU MARE, SIBIU, SUCEAVA, TIMIŞ, TULCEA, VASLUI, VÂLCEA şi VRANCEA (32 

prefecturi) - COD PORTOCALIU; 

- către prefectura județului: BOTOȘANI (1 prefectură) - COD ROȘU. 

 

RÂURI 

Debitele au fost, în general, în scădere, exceptând râurile din bazinul Someșul Mare, 

bazinele superioare ale  Vișeului, Izei, Crasnei, Barcăului, Crișurilor, Arieșului, Timișului 

și Jiului, unde au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării 

și numai prin propagare pe cursurile râurilor Siret, Prut și cursurile inferioare ale 

Someșului, Mureșului, Buzăului, Jijiei și Miletinului. 

Scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide cu efecte de inundații 

locale și creșteri semnificative de niveluri și debite cu depășirea COTELOR DE APĂRARE 

s-au produs pe unele râuri mici din zonele de deal și munte din sud – vestul, vestul și 

nordul țării, datorită precipitaţiilor torențiale căzute în interval sub formă de aversă, de 

scurtă durată,  însemnate cantitativ. 

Debitele se situează, în general, la valori peste mediile multianuale lunare. 

Se situează peste: 

- COTELE DE PERICOL râurile la stațiile hidrometrice:  Jiu – Câmpu lui Neag (400) – Jud. 

HD, Prut – Oroftiana (650+26)-jud.BT, Prut – Rădăuţi Prut (600+266)-jud.BT, iar ca urmare 

a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în 

amonte de intrarea în ţară,  şi Prut – Stânca-aval (375+75)-jud.BT;  

- COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Micula (310+28)-jud.SM, 

Timiș – Grăniceri (750+20) – jud. TM, Prut – Prisăcani (520+21)-jud.IS; 

- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Mureş – Luduş (300+35)-jud.MS, 

Mureș – Săvârșin (325+) – jud. AR,  Târnava Mică – Blaj (320+25)-jud.AB, Sașa – Poieni 

(50+10) – jud. TM, Bârzava – Partoş (50+142)-jud.TM, Moravița – Moravița (250+10) – jud. 

TM, Jiu -  Amonte Rostovanu (100) – jud. HD, Rostovanu – Rostovanu (150+5) – jud. HD, 

Prut -  Ungheni (460+80)-jud.IS, Prut – Drânceni (560+48)-jud.VS, Prut – Fălciu (500)-

jud.GL , Prut – Oancea (440+8)-jud.GL, Jijia – Chipereşti (400+30)-jud.IS. 

În interval s-au situat peste:  
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- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Izvor – Aleșd (100+25) – jud. BH, 

Sighișoara – Brazii (150+18) – jud. AR, Orăștie – Orăștie (200+10) – jud. HD și Miletin – 

Șipote (150+18) – jud. IS.  

Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 23 din 25.06.2020. 

Debitele vor fi în scădere, exceptând Siretul, Prutul, cursurile mijlocii și inferioare ale 

Someșului, Mureșului și Jiului, cursurile inferioare ale Crasnei, Barcăului și Crișurilor unde 

vor fi în creștere prin propagare. 

Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie, viituri rapide cu posibile 

efecte de inundaţii locale pe unele râuri mici din vestul, centrul și nord – vestul țării, 

datorită averselor de scurtă durată, temporar accentuate, prognozate. 

Ca urmare a propagării viiturii pe râul Prut se vor situa peste: 

- COTELE DE PERICOL  râul la stațiile hidrometrice: Prut – Rădăuți Prut (600+250) – jud. 

BT, Prut – Stânca Aval (450+25) – jud. BT; 

- COTELE DE INUNDAȚIE râul la stațiile hidrometrice: Prut – Oroftiana (470+110) – jud. 

BT, Prut Prisăcani (520+35) – jud. IS; 

- COTELE DE ATENȚIE râul la stațiile hidrometrice: Prut – Ungheni (460 + 100) – jud.IS, 

Prut – Drânceni (560+65) – jud. VS, Prut – Fălciu (500 + 10) – jud. VS și Prut Oancea (440+40) 

– jud. GL.  

Se menține în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 23 din 25.06.2020. 

 

DUNĂRE 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 25.06 – 26.06.2020 a fost în 

creştere, având valoarea de 8600 m3/s, peste media multianuală a lunii iunie (6400 

m3/s).    

În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere. 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (9300 m3/s). 

În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere. 

 

 

2. Situaţia meteorologică în intervalul 25.06.2020, ora 09.00 –26.06.2020, ora 06.00 

Administraţia Naţională de Meteorologie (A.N.M.) a emis la data de 25.06.2020, la ora 

10:00, Avertizarea Meteorologică nr. 69. 

Administraţia Naţională de Meteorologie (A.N.M.) a emis la data de 25.06.2020, la ora 

16:30, Actualizarea Avertizare Meteorologică nr. 70, conform căreia: 
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- COD PORTOCALIU: „Local în Muntenia, Transilvania, Maramureș, la munte și pe arii 

restrânse în Dobrogea, vor fi perioade cu averse torențiale și se vor acumula cantități de 

apă de peste 40 l/mp și pe arii restrânse 50...80 l/mp. Vor fi și intensificări ale vântului, 

vijelii, descărcări electrice și grindină.” 

- COD GALBEN: „În intervalul 25 iunie, ora 16:30 – 26 iunie, ora 02:00, în nordul, nord-

vestul, centrul, sudul și sud-estul țării și pe arii restrânse în rest vor fi perioade cu 

instabilitate atmosferică temporar accentuată, ce se va manifesta prin frecvente 

descărcări electrice, averse torențiale, grindină și vijelii. Cantitățile de apă vor depăși 

20...25 l/mp și pe arii restrânse 40...50 l/mp. Notă: la sfârșitul acestei săptămâni, 

instabilitatea atmosferică va fi temporar accentuată în vestul, centrul și nordul țării, 

precum și în zonele montane.” 

Această Avertizare Meteorologică a fost transmisă de Centrul Operativ pentru Situaţii de 

Urgenţă al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor către: Inspectoratul General pentru 

Situaţii de Urgenţă, Secretariatul General al Guvernului, Centrul de Situaţii al Guvernului, 

Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor, 

Ministerul Sănătăţii, Ministerul Economiei, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 

Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, Serviciul de Protecţie şi Pază, 

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, S.C. Hidroelectrica S.A., Agenţia Naţională de 

Îmbunătăţiri Funciare, precum și către Comitetele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă, 

astfel: 

- către prefecturile județelor: ALBA, ARAD, ARGEŞ, BIHOR, BISTRIŢA-NĂSĂUD, BRAŞOV, 

BUZĂU, CĂLARAŞI, CLUJ, CONSTANŢA, COVASNA, DÂMBOVIŢA, GORJ, HARGHITA, 

HUNEDOARA, IALOMIŢA, MARAMUREŞ, MUREŞ, PRAHOVA, SĂLAJ, SATU MARE, SIBIU, TIMIŞ 

şi VÂLCEA (24 prefecturi)- COD PORTOCALIU; 

- către prefecturile județelor ALBA, ARAD, ARGEŞ, BACĂU, BIHOR, BISTRIŢA-NĂSĂUD, 

BRAŞOV, BRĂILA, BUZĂU, CARAŞ-SEVERIN, CĂLARAŞI, CLUJ, CONSTANŢA, COVASNA, 

DÂMBOVIŢA, GIURGIU, GORJ, HARGHITA, HUNEDOARA, IALOMIŢA, ILFOV, MARAMUREŞ, 

MEHEDINŢI, MUREŞ, NEAMŢ, OLT, PRAHOVA, SĂLAJ, SATU MARE, SIBIU, SUCEAVA, 

TELEORMAN, TIMIŞ, TULCEA, VÂLCEA, VRANCEA şi Municipiul BUCUREŞTI (37 prefecturi)- 

COD GALBEN. 

 

ÎN ŢARĂ 

Vremea a fost, în general, instabilă. Cerul a avut înnorări temporar accentuate și, mai 

ales ziua, local au fost averse, frecvente descărcări electrice și intensificări de scurtă 

durată ale vântului, care în zona municipiului Craiova a luat aspect de vijelie (rafale de 
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până la 68 km/h). Aversele au avut și caracter torențial, iar în centrul, sudul țării și la 

munte, cantitățile de apă au depășit pe arii restrânse 20...30 l/mp. Temperaturile 

maxime, în creștere față de ziua anterioară în cea mai mare parte a țării, s-au încadrat 

între 23 de grade la Miercurea Ciuc și 32 de grade la Bechet, Calafat și Hârșova. La ora 

06.00 se înregistrau valori termice cuprinse între 12 grade la Joseni, Miercurea Ciuc și 

Toplița și 23 de grade la Moldova Nouă. 

Observații: de ieri de la ora 06.00 au fost în vigoare 9 mesaje pentru fenomene 

meteorologice periculoase imediate: 

- 1 mesaj cod roșu, emis de SRPV Bacău; 

- 6 mesaje cod portocaliu, emise după cum urmează: 4 de SRPV Cluj-Napoca, 1 de SRPV 

Timișoara și 1 de SRPV Craiova; 

- 2 mesaje cod galben, emise de SRPV Craiova. 

 

LA BUCUREŞTI 

Vremea a fost caldă. Cerul a fost variabil, cu înnorări temporar accentuate în orele serii, 

când în unele cartiere, în special cele din nord, s-au semnalat averse, descărcări electrice 

și intensificări de scurtă durată ale vântului (rafale în jurul a 50 km/h). Cantitățile de apă 

înregistrate la stațiile meteo au fost de până la 9 l/mp la Băneasa. Temperatura maximă, 

în creștere față de ziua anterioară, a fost de 31 de grade la Filaret și Afumați și de 30 de 

grade la Băneasa. La ora 06.00, se înregistrau 17 grade la Băneasa, 18 grade la Afumați și 

19 grade la Filaret. 

 

 

3. Prognoza meteorologică în intervalul 26.06.2020, ora 09.00 –27.06.2020, ora 09.00 

ÎN ŢARĂ 

Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate, averse, descărcări electrice și 

intensificări de scurtă durată ale vântului, mai ales după-amiaza și seara, în Crișana, în 

Carpații Occidentali, local în Maramureș, în vestul Transilvaniei și al Olteniei și izolat în 

restul teritoriului. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, pe arii restrânse, 

cantitățile de apă vor fi mai însemnate. Izolat va cădea grindină. Temperaturile maxime 

se vor încadra între 25 și 32 de grade, iar cele minime între 8 grade în estul Transilvaniei 

și 21 de grade pe litoral. 

 

LA BUCUREŞTI 
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Vremea va fi frumoasă și se va încălzi. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și 

moderat. Temperatura maximă va fi de 30...31 de grade, iar cea minimă de 14...16 grade. 

 

 

II. CALITATEA APELOR 

2.1. Pe fluviul Dunărea 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

2.2. Pe râurile interioare 

Administrația Națională Apele Române revine cu informații despre poluarea accidentală 

a apei pârâului Iaz, care s-a produs la data de 20.06.2020, la ora 10:15, în zona localității 

Bălești, județul Gorj. Ca urmare a fenomenelor meteorologice extreme, au fost antrenate 

scurgeri importante de levigat, din celula nr.1 de la SC Polaris Mediu SRL, care au ajuns 

în pârâul Iaz. S-a luat măsura de blindare a evacuării de ape meteorice de pe versantul 

nordic al celulei nr. 1, spre pârâul Iaz. 

 

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 pentru data de 24.06.2020, în cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare, 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). Mediile zilnice pentru PM10 

(pulberi în suspensie cu diametrul <10 microni) au fost determinate prin metoda 

nefelometrică. Validarea acestor valori va fi efectuată după prelucrarea datelor obţinute 

prin metoda gravimetrică, metoda de referinţă în conformitate cu legislaţia naţională şi 

europeană. 

Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Harghita informează despre 

producerea, la data de 25.06.2020, la ora 20:10, unui incendiu cu degajări de gaze 

rezultate din aprinderea hidrosulfitului de sodiu utilizat la vopsirea aței, la SC Coats 

Romania SRL din Odorheiu Secuiesc, județul Harghita. I.S.U. Harghita a intervenit pentru 

stingerea incendiului. Apele uzate rezultate în urma intervenției au fost evacuate în stația 

de preepurare a societății. 
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2. În domeniul solului şi vegetaţiei 

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 24.06.2020-25.06.2020 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 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

DIRECȚIA DE COMUNICARE, TRANSPARENȚĂ ȘI IT 


