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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 14.07.2013, ora 08.00 – 15.07.2013, ora 08.00 

 
 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia şi prognoza hidrologică pe râurile interioare şi Dunăre din 15.07.2013, ora 06.00 

RÂURI: Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, 

Iza, Tur, Caraş, Nera, Cerna, Olt mijlociu şi inferior, Vedea, Argeş, Bârlad, Prut mijlociu şi 

inferior, unde au fost staţionare, iar prin propagare s-au produs creşteri pe cursurile inferioare ale 

Timişului şi Ialomiţei.   

 Debitele se situează la valori cuprinse între 30-80% din mediile multianuale lunare, mai 

mici (între 10-30% din normalele lunare) pe Moraviţa, Bârzava, Caraş, Nera, Cerna, unele râuri 

din bazinele hidrografice Someş (Sălăuţa, Fizeş), Mureş (Luţ, Comlod, Hăşdate, Vişa, Sebeş, 

Galbena), pe Vedea şi pe unii afluenţi ai Oltului mijlociu şi inferior (Hârtibaciu, Cungrea Mică, 

Mamu, Beica). 

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

Debitele vor fi staţionare pe râurile din bazinele hidrografice: Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Olt 

mijlociu şi inferior Vedea, Argeş, Ialomiţa, Bârlad, Prut şi cele din Dobrogea. Pe celelalte râuri 

debitele vor fi în scădere. 

Sunt posibile creşteri de debite pe unele râuri mici din nordul şi centrul ţării datorită 

precipitaţiilor sub formă de aversă prognozate. 

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

 

DUNĂRE: Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 14-15.07.2013 a 

fost în scădere, având valoarea de 5000 mc/s, sub media multianuală a lunii iulie (5350 mc/s). 

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

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (4900 mc/s), sub media 

multianuală a lunii iulie (5350 mc/s). 

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

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

 - R3, Sf. Gheorghe (din administrarea A.N. ,,Apele Române”), Chilia Veche, Nufăru – 

Victoria (din administrarea consiliilor locale) – jud. Tulcea. 
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2. Situaţia meteorologică în intervalul 14.07.2013, ora 08.00 – 15.07.2013, ora 06.00 

În ţară, în Maramureş, în cea mai mare parte a Transilvaniei, în jumătatea nordică a Moldovei 

precum şi în zona montană vremea a fost răcoroasă, cerul a prezentat înnorări temporare şi izolat 

s-au semnalat averse. În restul teritoriului, vremea a fost în general frumoasă şi apropiată din punct 

de vedere termic de mediile climatologice specifice acestei date din an, cerul a fost variabil, iar 

manifestări specifice instabilităţii atmosferice - averse şi descărcări electrice - au fost consemnate 

în zona Deltei Dunării. Vântul a suflat slab şi moderat cu intensificări mai ales la munte, dar 

trecător şi în timpul ploilor. Temperaturile maxime au fost cuprinse între 15 grade la Ocna 

Şugatag şi 30 de grade la Videle, Halânga, Brăila, Giurgiu şi Drobeta Turnu Severin. La ora 06 se 

înregistrau temperaturi cuprinse între 6 grade la Miercurea Ciuc şi 21 de grade la Constanţa şi 

Gura Portiţei. 

OBSERVAŢII: în intervalul de diagnoză au fost în vigoare 2 atenţionări cod galben de fenomene 

meteorologice periculoase emise de către SRPV Constanţa, privind fenomene specifice 

instabilităţii atmosferice. 

La Bucureşti, vremea a fost frumoasă, iar din punct de vedere termic apropiată de normalul 

acestei date din an, astfel încât temperatura maximă a fost de 29 de grade la toate staţiile 

meteorologice. Cerul a fost variabil, iar vântul a suflat slab până la moderat. La ora 06 se 

înregistrau 16 grade la Băneasa, 19 grade la Afumaţi şi 20 de grade la Filaret. 

 

3. Prognoza meteorologică pentru intervalul 15.07.2013, ora 08.00 – 16.07.2013, ora 08.00 

În ţară, vremea va fi răcoroasă în regiunile nordice, nord-vestice şi centrale, unde vor fi înnorări 

şi pe arii relativ extinse averse, descărcări electrice şi intensificări de scurtă durată ale vântului. În 

restul teritoriului valorile termice vor fi apropiate de mediile climatologice ale perioadei, cerul va 

fi variabil, dar spre seară şi în cursul nopţii cerul se va înnora şi local se vor semnala fenomene de 

instabilitate atmosferică. Vor fi condiţii de grindină, iar izolat cantităţile de apă pot depăşi 20 l/mp. 

Temperaturile maxime vor fi de la 19...20 de grade în Maramureş până la 32 de grade în sudul 

Olteniei, iar cele minime se vor încadra între 10 şi 20 de grade. 

 

La Bucureşti, cerul va fi variabil, cu unele înnorări seara şi noaptea 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 minimă de 16...18 grade. 

 

II. CALITATEA APELOR 

 Pe Marea Neagră 

A.B.A. Dobrogea-Litoral Constanţa informează că în data de 15.07.2013, ora 07:00, a 

fost semnalată prezenţa unui delfin mort pe plaja din staţiunea Mamaia – zona Cazino (Club 

Megalos). 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 

 Nu au fost semnalate evenimente deosebite  
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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. 
 
 

 

 


