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I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia şi prognoza hidrologică pe râurile interioare şi Dunăre din 12.07.2013, ora 06.00 

RÂURI: Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi 

propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, 

Mureş, Bega, Timiş, Bârzava, Nera, Cerna, Jiu, bazinul superior al Bistriţei şi în general staţionare 

pe celelalte râuri. 

Pe râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Argeş, Ialomiţa, cursurile inferioare ale 

Trotuşului şi Bârladului şi cursul superior al Prutului debitele au fost  în scădere. 

Creşteri mai însemnate de niveluri şi debite s-au produs pe unele râuri mici din zonele de 

deal şi munte din bazinele superioare ale Mureşului, Buzăului, Moldovei, Bistriţei şi Arieşului 

datorită precipitaţiilor sub formă de averse mai însemnate cantitativ căzute în interval. 

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

mari (peste 100% din normalele lunare) pe: Crişul Repede, Arieş, Bega, Timiş, Râmnicu Sărat, 

cursurile superioare ale Crasnei, Crişului Alb, Mureşului şi cursul inferior al Bârladului şi mai 

mici (între 10-30% din normalele lunare) pe Moraviţa, unele râuri din bazinele hidrografice Someş 

(Sălăuţa, Fizeş) şi Mureş (Luţ, Comlod, Hâşdate, Visa, Sebeş, Galbena). 

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

 

Debitele vor fi în creştere datorită efectului combinat al precipitaţiilor prognozate şi 

propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Mureş, bazinele superioare 

ale Oltului şi Bârladului, cursurile mijlocii şi inferioare ale râurilor: Crasna, Barcău, Crişuri, Arieş, 

Bega, Timiş, Bârzava, Jiu, cursurile inferioare ale Caraşului şi Nerei, afluenţii de dreapta ai 

Siretului din zona de munte şi afluenţii Prutului din bazinul superior şi în general staţionare pe 

celelalte râuri. 

Pe cursurile superioare ale râurilor Crasna, Barcău, Crişuri, Someşul Mic, Arieş, Bega, 

Timiş, Bârzava şi Jiu debitele vor fi în scădere. 

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

creşteri mai însemnate de niveluri şi debite pe unele râuri mici din zonele de deal şi munte din 

centrul şi estul ţării datorită precipitaţiilor sub formă de aversă mai însemnate cantitativ 

prognozate.  

 

DUNĂRE: Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 11-12.07.2013 a 

fost staţionar, având valoarea de 5200 mc/s, sub media multianuală a lunii iulie (5350 mc/s). 
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 Pe tot sectorul aval Porţile de Fier debitele au fost în scădere. 

 Conform datelor primite până la ora 06
00 

nivelul se situează peste COTA DE ATENŢIE 

la staţia hidrometrică Isaccea (320+15)-jud. TL. 

 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (5100 mc/s), sub media 

multianuală a lunii iulie (5350 mc/s). 

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

 Nivelul se va situa peste COTA DE ATENŢIE la staţia hidrometrică Isaccea (320+5)-jud. 

TL. 

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

 - Filipoiu (din Insula Mare a Brăilei)– jud. Brăila; 

 - Ciulineț-Isaccea, Gorgova, Letea, Crişan, R3, R4, Sf. Gheorghe (din administrarea A.N. 

,,Apele Române”), Chilia Veche (din administrarea consiliilor locale) – jud. Tulcea. 

 

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

 -Nufăru – Victoria (din administrarea consiliilor locale)– jud. Tulcea. 

 

 

2. Situaţia meteorologică în intervalul 11.07.2013, ora 08.00 – 12.07.2013, ora 06.00 

Administraţia Naţională de Meteorologie (A.N.M.) a emis în data de 11.07.2013, ora 09.30, o 

informare meteorologică, valabilă în intervalul 11.07 2013, ora 15.00 – 13.07.2013, ora 06.00, 

vizând producerea de ploi torenţiale, grindină, intensificări ale vântului, conform căreia 
„din după-amiaza zilei de joi, 11 iulie, până în dimineaţa zilei de sâmbătă, 13 iulie, vor fi 

intervale de timp cu instabilitate atmosferică accentuată, la început în vestul, nordul, centrul 

ţării şi la munte, apoi, pe parcursul zilei de vineri şi în noaptea de vineri spre sâmbătă, mai 

ales în jumătatea estică. Vor fi averse, ce vor avea şi caracter torenţial, descărcări electrice, 

intensificări ale vântului, trecător cu aspect de vijelie şi căderi de grindină. Cantităţile de 

apă vor depăşi local 20 l/mp şi izolat 50 l/mp”. 

Această informare meteorologică 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 toate Comitetele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă (42 de prefecturi). 

În ţară, vremea a fost în general instabilă în vest, centru, nord-vest şi zona de munte, unde au fost 

înnorări temporar accentuate şi local averse ce au avut şi caracter torenţial, frecvente descărcări 

electrice şi intensificări de scurtă durată ale vântului. În restul teritoriului cerul a fost variabil şi 

astfel de fenomene s-au semnalat pe arii restrânse, mai ales după-amiaza, cu precădere la deal. 

Cantităţile de apă înregistrate până la ora 03 au depăşit izolat 50 l/mp în vestul Transilvaniei (51,6 

l/mp în Scărişoara, jud. Alba) şi în nordul Moldovei (54,4 în Dorna Cândreni, jud. Suceava). Pe 

raza judeţelor Cluj, Mureş, Suceava şi Harghita s-au consemnat căderi de grindină, iar în zona 

localităţii Ploieşti intensificările vântului au avut trecător aspect de vijelie. Temperaturile maxime 

s-au situat între 24 de grade la Joseni şi 32 de grade la Slobozia, Urziceni, Bechet şi Hârşova, iar 

la ora 06 se înregistrau valori termice cuprinse între 11 grade la Joseni şi Satu Mare şi 23 de grade 

la Sulina. 

OBSERVAŢII: în intervalul de diagnoză au fost emise 24 de atenţionări cod galben pentru vreme 

severă imediată, precum urmează: 7 atenţionări de către SRPV Timişoara, 7 atenţionări de către 

SRPV Cluj, 4 atenţionări de către SRPV Sibiu, 3 atenţionări de către SRPV Bacău şi 3 atenţionări 

de către CNPM Bucureşti.  
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La Bucureşti, vremea a fost predominant frumoasă. Cerul a fost variabil, iar vântul a suflat slab 

până la moderat. Temperatura maximă a fost de 31 de grade la toate staţiile meteorologice, iar la 

ora 06 se înregistrau 15 grade la staţia meteo Băneasa şi 19 grade la Filaret. 

 

3. Prognoza meteorologică pentru intervalul 12.07.2013, ora 08.00 – 13.07.2013, ora 08.00 

În ţară, în jumătatea de est a teritoriului precum şi în zonele montane vor fi intervale de timp cu 

instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin dezvoltări noroase convective, averse 

ce vor avea şi caracter torenţial, frecvente descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale 

vântului ce pot lua şi aspect de vijelie şi izolat căderi de grindină. Cantităţile de apă vor depăşi 

local 20 l/mp şi izolat 50 l/mp. În restul teritoriului nebulozitatea se va reduce treptat, iar astfel de 

fenomene vor fi pe arii restrânse. Temperaturile maxime vor fi de la 22...24 de grade în regiunile 

nordice, până la 30...32 de grade în sudul ţării, iar cele minime se vor încadra, în general, între 10 

şi 20 de grade. 

La Bucureşti, vremea va deveni instabilă. Cerul va prezenta înnorări îndeosebi după-amiaza şi 

seara când se vor semnala averse, descărcări electrice şi intensificări de scurtă durată ale vântului. 

Temperatura maximă va fi de 29...30 de grade, iar cea minima de 15...17 grade. 

 

II. CALITATEA APELOR 

 Pe Marea Neagră 

A.B.A. Dobrogea-Litoral informează că în data de 11.07.2013, ora 23.30, a fost semnalată 

prezenţa unui delfin mort pe plaja din staţiunea Mamaia- zona Hanul Piraţilor. Cadavrul a fost 

ridicat de către personalul S.G.A. Constanţa. Au fost informate, conform protocolului de colaborare, 

Institutul Naţional Român de Cercetare Marină “Grigore Antipa” şi Organizaţia 

Nonguvernamentală “Mare Nostrum”. 

 

 Pe râurile interioare şi pe fluviul Dunărea 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 10.07.2013 nu s-au constatat 

depăşiri ale pragurilor de alertă pentru NO2 (dioxid de azot), ale pragurilor de alertă și informare 

pentru O3 (ozon) și ale valorii limită zilnice pentru PM10 (50 µg/mc). Pragul de alertă pentru 

SO2 (500 µg/m
3
) a fost depăşit numai pentru o oră la staţia de tip industrial GJ-2 din 

localitatea Rovinari. 
 

2.  În domeniul solului, vegetaţiei şi apelor subterane 

 A.P.M. Argeş informează despre producerea în data de 10.07.2013, ora 18.00, a unei 

poluări cu 20 l ţiţei şi 30 l apă de zăcământ a unei suprafeţe de 20 mp de sol (livadă proprietate 

particulară) în zona Moşoaia din cauza coroziunii unei conducte aparţinând O.M.V. Petrom. 

Măsuri întreprinse: s-a oprit pomparea, s-a reparat conducta, s-au efectuat lucrări de ecologizare 

a terenului afectat. 
 

 G.N.M.-C.J. Constanţa informează despre producerea în data de 08.07.2013, ora 21.00, a 

unei poluări cu 1620 kg şlam petrolier a 100 ml de carosabil, 2 mp spaţiu verde şi 10 ml rigolă 

pentru preluarea apelor pluviale în zona localităţii Poarta Albă în urma unui accient rutier în care a 

fost implicat un autotractor cu remorcă aparţinând S.C. Oil Depol S.R.L. Constanţa. Măsuri 

întreprinse: s-a aplicat material absorbant biodegradabil de tip Biopetroabs, s-a curăţat suprafaţa 

afectată, s-a transportat la S.C. Lafarge Ciment S.A. Medgidia şlamul petrolier colectat.  
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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. 
 
 

 

 

 

 

 


