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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 15.07.2013, ora 08.00 – 16.07.2013, ora 08.00 

 
 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia şi prognoza hidrologică, pe râurile interioare şi Dunăre, din 16.07.2013, ora 06.00 

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

bazinele superioare şi mujlocii ale Crasnei, Barcăului, Crişurilor, Someşului Mic şi Arieşului, 

unde au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării.   

Pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Olt, Vedea, bazinul superior şi mijlociu al 

Someşului, bazinele inferioare ale Crasnei, Barcăului, Crişurilor, Someşului Mic şi Arieşului, 

bazinele superioare ale râurilor: Mureş, Jiu, Argeş, Ialomiţa şi Bistriţa debitele au fost staţionare. 

Creşteri izolate de niveluri şi debite datorită averselor căzute în interval s-au produs şi pe 

unele râuri din zonele de deal şi munte din centrul şi estul ţării. 

Creşteri mai importante de niveluri şi debite datorită precipitaţiilor torenţiale importante 

cantitativ căzute în interval sub formă de aversă s-au produs în bazinul superior al Crasnei la s. h. 

Crasna, cu depăşirea în interval a COTEI DE INUNDAŢIE cu 26 cm pentru o perioadă scurtă de 

timp. 

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

mari (peste 100% din normalele lunare) pe cursul superior al Crasnei şi mai mici (între 10-30% 

din normalele lunare) pe Bârzava, Moraviţa, Caraş, Cerna, Vedea, unele râuri din bazinele 

hidrografice Someş (Sălăuţa, Bistriţa inferioară, Fizeş, Lăpuş superior), Crişul Negru (Holod, 

Teuz), Mureş (Luţ, Comlod, Visa, Domald, Sebeş, Pian, Galbena, Râul Mare) şi Oltul inferior 

(Luncavăţ, Govora, Cungrea Mică, Mamu, Beica, Iminog). 

Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale râurilor: Vişeu, 

Iza, Crasna, Barcău, Crişuri, unde vor fi în creştere uşoară prin propagare şi râurile din bazinele 

hidrografice: Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Olt, Vedea, Argeş, Ialomiţa, bazinul superior şi mijlociu al 

Mureşului şi cele din Dobrogea, unde vor fi staţionare. 

Sunt posibile creşteri de debite pe unele râuri mici din sudul 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 ţara (secţiunea Baziaş) în intervalul 15.07 – 16.07.2013 a fost în 

scădere, având valoarea de 4.700 mc/s, sub media multianuală a lunii iulie (5.350 mc/s). 

 Pe tot sectorul, aval Porţile de Fier debitele au fost în scădere. 
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Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (4.500 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 situează în faza I de apărare sectoarele de dig: Letea și R3 (din administrarea A.N. 

,,Apele Române”) și Nufăru – Victoria (din administrarea consiliului local) – jud. Tulcea. 

 

 

2. Situaţia meteorologică în intervalul 15.07.2013, ora 08.00 – 16.07.2013, ora 06.00 

 

ÎN ŢARĂ 
 Vremea a fost răcoroasă în nordul, centrul ţării şi la munte şi apropiată de normalul termic 

al perioadei în celelalte regiuni. Temporar înnorările au fost accentuate şi au căzut averse, însoţite 

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

în Maramureş, în Crişana, Transilvania, cea mai mare parte a Moldovei, local în Muntenia şi 

Banat şi izolat în Oltenia. Ploile au avut şi caracter torenţial, iar cantităţile de apă au depăşit izolat 

20 l/mp în Crişana, Transilvania şi Moldova, atingând până la 31,4 l/mp la Sabasa - jud. Neamţ. 

În judeţele Suceava şi Mureş s-a semnalat grindină, iar în zona localităţii Oraviţa - judeţul Caraş-

Severin vântul a luat trecător aspect de vijelie. Temperaturile maxime au fost cuprinse între 19 

grade la Ocna Şugatag şi 31 de grade la Târgu Jiu şi Halânga. La ora 06 temperatura aerului avea 

valori cuprinse între 9 grade la Joseni şi 21 de grade la Sulina şi Gura Portiţei.  

OBSERVAŢII: în intervalul de diagnoză au fost în vigoare 14 atenţionări cod galben de 

fenomene meteorologice periculoase imediate emise de către SRPV Sibiu (4), SRPV Cluj (4), 

SRPV Timişoara (4) şi SRPV Bacău (2). 

LA BUCUREŞTI 
 Vremea a fost apropiată de normalul termic al perioadei, cu o maximă de 28 de grade la 

Afumaţi şi de 29 de grade la Băneasa şi la Filaret. Cerul a fost temporar noros, cu înnorări mai 

persistente seara şi noaptea, când în unele cartiere trecător a plouat slab. Vântul a suflat slab şi 

moderat. La ora 06 se înregistrau 15 grade la Băneasa, 17 grade la Afumaţi şi 19 grade la Filaret. 

 

 

3. Prognoza meteorologică pentru intervalul 16.07.2013, ora 08.00 – 17.07.2013, ora 08.00 

 

ÎN ŢARĂ 

 Vremea va fi răcoroasă pentru această dată. În sudul, centrul ţării, precum şi în zonele de 

munte temporar înnorările vor fi accentuate şi mai ales ziua se vor semnala averse, descărcări 

electrice şi intensificări de scurtă durată ale vântului. Izolat, îndeosebi la munte, cantităţile de apă 

vor depăşi 25 l/mp şi vor fi condiţii de grindină. În restul teritoriului cerul va fi variabil, iar astfel 

de fenomene vor fi pe arii restrânse. Temperaturile maxime, în scădere faţă de intervalul precedent 

în regiunile din jumătatea sudică, vor fi cuprinse între 20 şi 28 de grade, iar cele minime, în 

general, între 11 şi 19 grade. 

LA BUCUREŞTI 

 Vremea va fi răcoroasă. Cerul va prezenta înnorări mai ales în cursul zilei, când vor fi 

averse şi descărcări electrice. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 

25...26 de grade, iar cea minimă în jur de 17 grade. 

 

 

II. CALITATEA APELOR 

A.B.A. Dobrogea-Litoral informează că în data de 15.07.2013, a fost semnalată prezenţa a 

doi delfini morți în staţiunea Mamaia, astfel: primul - în zona plaja Modern iar cel de-al doilea – la 

ora 16.30, în zona plajei Yaki. Cadavrele delfinilor au fost ridicate de către personalul S.G.A. 
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Constanţa. Au fost informate, conform protocolului de colaborare, Institutul Naţional Român de 

Cercetare Marină “Grigore Antipa” şi Organizaţia Nonguvernamentală “Mare Nostrum”. 

 

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 intervalul 12.07.2013-14.07.2013 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 

 Agenţia pentru Protecţia Mediului Argeş informează despre producerea în data de 

13.07.2013, ora 8.30, a unei poluări cu 20 l apă de zăcământ a unei suprafeţe de 0.3 mp de sol 

(drum public) în zona Badești din cauza coroziunii unei conducte aparţinând O.M.V. Petrom. 

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

afectat. 

 Nu au fost semnalate evenimente deosebite la nivelul fondului forestier de stat și nu s-au 

înregistrat incendii sau doborâturi de vânt. 
 

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. 
 

 

 

 

 

 

 


