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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 09.07.2013, ora 08.00 – 10.07.2013, ora 08.00 

 
 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia şi prognoza hidrologică, pe râurile interioare şi Dunăre, din 10.07.2013, ora 06.00 

RÂURI  
Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele: Jiu, Olt inferior, Vedea, Argeş 

si râurile din Dobrogea unde au fost staţionare. 

Pe Crasna, Barcău, Crişuri, Arieş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna debitele au fost   

în creştere datorită precipitaţiilor căzute şi propagării, iar pe cursurile mijlocii şi inferioare ale 

Târnavelor debitele au fost în creştere prin propagare.  

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

mari (peste 100%) pe: Putna, Rm.Sărat, Bârlad, Prahova şi mai mici între (10-30% din normalele 

lunare) pe Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna şi Vedea. 

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

Debitele vor fi în general în creştere pe râurile din Crişana şi Banat datorită 

precipitaţiilor prognozate şi propagării. 

Pe celelalte râuri din nordul, centrul şi estul ţării debitele vor fi în scădere, iar pe cele din 

sud vor fi staţionare. 

 Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie şi creşteri mai însemnate de 

niveluri şi debite pe unele râuri mici din zonele de deal şi munte, mai ales din jumătatea de vest a 

ţării datorită precipitaţiilor sub formă de aversă prognozate. 

 

DUNĂRE  

Debitul la intrarea în ţara (secţiunea Baziaş) în intervalul 09.07 – 10.07.2013 a fost în 

scădere, având valoarea de 5.300 mc/s, sub media multianuală a lunii iulie (5.350 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 COTA DE 

ATENŢIE la staţia hidrometrică Isaccea (320+24)-jud.TL. 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (5.200 mc/s), sub media 

multianuală a lunii iulie (5.350 mc/s). 

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

 Se va situa peste COTA DE ATENŢIE nivelurile la staţia hidrometrică Isaccea (320+15)-

jud.TL. 
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Se situează în faza I de apărare următoarele sectoare de dig: 

 Ciulineț-Isaccea, Gorgova, Sfântu Gheorghe, Crișan și Letea (din administrarea A.N. 

,,Apele Române”), Nufăru – Victoria și Chilia Veche (din administrarea consiliilor locale) 

– jud. Tulcea; 

 Filipoiu și Lungulețu - din Insula Mare a Brăilei – jud. Brăila. 

 

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

 R3 și R4 (din administrarea A.N. ,,Apele Române”) – jud. Tulcea. 

 

 

2. Situaţia meteorologică în intervalul 09.07.2013, ora 08.00 – 10.07.2013, ora 06.00 

 

ÎN ŢARĂ 
 Vremea a fost caracterizată de un regim termic în jurul celui obişnuit pentru această dată, 

exceptând nord-vestul şi parţial centrul ţării, unde valorile s-au situat peste mediile climatologice; 

temperaturile maxime au fost cuprinse între 22 de grade la Câmpulung şi 31 de grade la Satu 

Mare, Săcuieni, Chişineu Criş şi Arad. Instabilitatea atmosferică accentuată s-a manifestat în 

Banat, Crişana şi vestul Transilvaniei prin dezvoltări noroase convective şi local, în partea a doua 

a zilei averse, descărcări electrice şi intensificări de scurtă durată ale vântului. Pe suprafeţe mici 

ploile au avut şi caracter torenţial, iar cantităţile de apă au depăşit izolat 30 l/mp. Au fost 

consemnate căderi de grindină în zona Munţilor Apuseni. În restul teritoriului cerul a fost variabil, 

chiar mai mult senin în est şi sud-est şi a plouat slab pe arii restrânse în Oltenia 

şi izolat în Muntenia, Maramureş şi estul Transilvaniei. La ora 06 se înregistrau valori termice 

între 7 grade la Miercurea Ciuc și 21 de grade la Sulina. 

Observaţie: în intervalul de diagnoză au fost emise 12 atenţionări cod galben privind fenomene 

meteorologice periculoase imediate, 10 de către SRPV Timişoara şi 2 de către SRPV Cluj.  

LA BUCUREŞTI 
 Vremea a fost frumoasă, iar regimul termic a fost caracterizat de valori normale pentru 

prima decadă a lunii iulie. Cerul a fost variabil la senin şi vântul a suflat slab până la moderat. 

Temperatura maximă a fost de 28 de grade la Afumaţi, 29 de grade la staţia Băneasa şi 30 de 

grade la Filaret. La ora 06 se înregistrau 14 grade la staţia Băneasa, 16 grade la Afumați şi 17 

grade la Filaret. 

 

 

3. Prognoza meteorologică pentru intervalul 10.07.2013, ora 08.00 – 11.07.2013, ora 08.00 

 

ÎN ŢARĂ 

 Vremea va fi local călduroasă, iar în vestul şi sud-vestul ţării, precum şi la munte se va 

menţine în general instabilă, cu înnorări temporar accentuate, averse, descărcări electrice şi 

intensificări de scurtă durată ale vântului, mai frecvente în a doua parte a zilei. Vor fi posibile 

căderi de grindină, iar pe suprafeţe mici cantităţile de apă vor depăşi 25 l/mp. În restul teritoriului 

cerul va fi variabil şi astfel de fenomene se vor semnala cu totul izolat. Temperaturile maxime se 

vor încadra între 24 şi 32 de grade, iar cele minime în general între 12 şi 20 de grade. 

LA BUCUREŞTI 

 Vremea va fi călduroasă, cu o maximă a temperaturii aerului în jurul valorii de 30 de 

grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 

15...17 grade. 
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II. CALITATEA APELOR 

 Nu s-au înregistrat evenimente deosebite. 

 

III.  CALITATEA MEDIULUI 

1. În domeniul aerului 

 Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează că din rezultatele analizelor 

efectuate in data de 08.07.2013 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) și ale valorii limită zilnice pentru PM10 (50 µg/mc). 
 

2.  În domeniul solului, vegetaţiei şi apelor subterane 

 Agenţia pentru Protecţia Mediului  Constanța și Comisariatul Județean Constanța, 

din cadrul Gărzii Naționale de Mediu informează că, în data de 09.07.2013, ora 11:24, pe traseul 

conductei de țiței Constanța-Bărăganu, între bornele 83-84 din zona Valea Nemtilor, s-a produs o 

poluare accidentală cu țiței, în urma căreia a fost afectată o suprafață de 20 mp sol. Cauza o 

reprezintă încercarea de sustragere a produsului petrolier de către persoane rămase neidentificate. 

Măsuri: s-a oprit pomparea,  s-a izolat conducta, firma Envirotech SRL a demarat operațiunile de 

ecologizare. Se va reveni cu informații.  

 

 Agenţia pentru Protecţia Mediului  Argeș informeaza ca în data de 09.07.13 ora 10:00 

în zona localitații Samara, zona de Producție III Muntenia Vest, Sector 10 Poiana Lacului, s-a 

produs o poluare cu 70 l apa sărată cauzată de coroziunea unei conducte de injecție aparținând 

OMV Petrom, afectând 15 mp pășune. Măsuri: s-a oprit pomparea, s-a izolat conducta, se va 

curata zona afectata. 
 
 

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. 
 

 

 

 

 


