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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITAŢII MEDIULUI 

în intervalul 16.07.2013 ora 08.00 – 17.07.2013, ora 08.00 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia și prognoza hidrologică pe râurile interioare și Dunăre, din 17.07.2013, ora 06.00 

RÂURI:  

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele: Bârzava, Caraş, 

Cerna, Nera, Jiu, Vedea, Argeş, Ialomiţa, Siret, bazinul mijlociu şi inferior al Oltului şi cele din 

Dobrogea unde au fost staţionare.  

Pe cursul mijlociu şi inferior al Mureşului şi cursurile inferioare ale Crasnei, Barcăului, 

Crişului Repede, Crişului Alb, Arieşului şi Târnavei Mari, debitele au fost în creştere datorită 

propagării. 

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

mari (peste 100%) pe cursurile superioare ale Crasnei şi Crişului Alb, pe Crişul Repede şi cursul 

superior şi mijlociu al Arieşului 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). 

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

 

Debitele vor fi în general staţionare, exceptând râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, 

Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Arieş, Târnave şi bazinul superior al Mureşului unde vor fi în 

scădere, iar pe cursul mijlociu şi inferior al Mureşului se vor produce uşoare creşteri datorită 

propagării.  

Sunt posibile creşteri, izolate, de debite pe unele râuri mici din zonele montane datorită 

precipitaţiilor sub formă de aversă prognozate. 

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

 

 

DUNARE:  
Debitul la intrarea în ţara (secţiunea Baziaş) în intervalul 16.07 – 17.07.2013 a fost în 

scădere, având valoarea de 4500 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 (4400 mc/s), sub media 

multianuală a lunii iulie (5350 mc/s). 
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 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 16.07.13, ora 08.00 –17.07.13, ora 06.00 

În ţara, valorile termice, în scădere în majoritatea zonelor, s-au situat sub mediile climatologice 

pentru mijlocul lunii iulie în aproape toată ţara, astfel că cele maxime s-au încadrat între 20 de 

grade la Voineasa şi Petroşani şi 28 de grade la Halânga, Bechet, Roşiori de Vede, Călăraşi, Brăila 

şi Hârşova. Instabilitatea atmosferică s-a manifestat, în special în orele după-amiezei, în regiunile 

sudice şi centrale, precum şi la munte prin dezvoltări noroase convective ce au determinat local 

averse, descărcări electrice şi intensificări ale vântului în Transilvania, Oltenia, vestul Munteniei şi 

Dobrogea. Fenomenele au fost mai intense în judeţetele Dolj şi Dâmboviţa (unde pe suprafeţe 

mici au fost şi căderi de grindină şi ploi torenţiale, cumulând izolat peste 25 l/mp), dar cu 

precădere în judeţul Constanţa unde punctiform s-au înregistrat peste 50 l/mp, pe litoral rafalele de 

vânt au atins 70 km/h, iar în apropierea ţărmului (în zona Vama Veche) au fost consemnate 

trombe. În restul teritoriului cerul a fost variabil la senin, iar ploi neînsemnate cantitativ s-au 

semnalat doar cu totul izolat. La ora 06 se înregistrau valori termice între 8 grade la Topliţa, Joseni 

şi Bozovici şi 21 de grade la Gura Portiţei.  

Observaţie: în intervalul de diagnoză au fost emise 7 atenţionări cod galben privind fenomene 

meteorologice periculoase imediate, câte 3 de către SRPV Craiova, respectiv CNPM Bucureşti, 

pentru Muntenia şi 1 de către SRPV Constanţa.  

La Bucureşti, valorile termice s-au situat sub mediile climatologice ale datei, astfel că maxima a 

fost de 26 de grade la Afumaţi şi Băneasa şi 27 de grade la Filaret. Cerul a fost variabil, cu 

înnorări temporar accentuate în orele după-amiezei când au fost averse slabe şi descărcări 

electrice. Vântul a suflat slab şi moderat. La ora 06 se înregistrau 14 grade la staţia Băneasa, 15 

grade la Afumaţi şi de 18 grade la Filaret.  

 

3. Prognoza meteorologică în intervalul 17.07.13, ora 08.00 –18.07.13, ora 08.00 

În ţara, vremea va fi predominant frumoasă şi se va încălzi în cea mai mare parte a ţării. Cerul va 

fi variabil, cu unele înnorări în cursul zilei în estul şi în sudul teritoriului, precum şi la munte, unde 

doar izolat vor fi ploi de scurtă durată. Vântul va fi în general moderat în Moldova, Bărăgan şi 

Dobrogea şi va sufla slab în celelalte regiuni. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 şi 30 

de grade, iar cele minime între 9 şi 20 de grade.  

La Bucureşti, vremea va fi frumoasă şi se va încălzi uşor. Cerul va fi variabil, iar vântul va sulfa 

slab şi moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 29 de grade, iar cea minimă va 

fi de 15...17 grade.  
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II. CALITATEA APELOR 

1.1. Pe fluviul Dunarea 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

1.2. Pe râurile interioare 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

1.3. Pe Marea Neagra 

 ABA Dobrogea Litoral Constanța informează că în data de 16.07.2013, ora 12.00, pe plaja 

din Mamaia, zona hotel Flora, județul Constanța, a fost observat un delfin mort. 

Au fost informate, conform protocolului de colaborare Institutul Național Român de 

Cercetare Marină “Grigore Antipa” si Organizația Nonguvernamentală “Mare Nostrum”. 

 

 

III.  CALITATEA MEDIULUI 

1.  În domeniul aerului 

ANPM informează că nu au fost înregistrate depăşiri ale pragului de alertă pentru NO2, 

SO2, PM10 şi ale pragurilor de alertă şi informare pentru ozon.  
 

2.  În domeniul solului şi vegetaţiei 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite, iar la nivelul fondului forestier de stat 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. 

 

 

 

 


