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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 17.07.2013, ora 08.00 – 18.07.2013, ora 08.00 

 
 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia şi prognoza hidrologică pe râurile interioare şi Dunăre din 18.07.2013, ora 06.00 

RÂURI: Debitele au fost în general staţionare pe râurile din Banat, Oltenia, Muntenia şi 

Moldova. Pe celelalte râuri debitele au fost în scădere, exceptând cursurile inferioare ale 

Someşului şi Crasnei, unde au fost în uşoară creştere prin propagare.  

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

mici (între 10-30% din normalele lunare) pe Bârzava, Moraviţa, Caraş, Cerna, Vedea, pe 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 Maramureş şi Crişana, unde 

vor fi în scădere.  

Sunt posibile creşteri izolate de niveluri şi debite pe unele râuri mici din zona munte 

datorită averselor prognozate. 

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

 

 C.J.S.U. Buzău informează că în zona localităţii Gura Teghii, muntele Cernatu, s-a 

reactivat o alunecare de teren pe o lungime de cca 1 km şi o lăţime de cca 150 m pe malul 

stâng al râului Bâsca Mare, care a fost obturat parţial, pentru scurgerea apei ramânând 

doar un şenal de aprox. 1,5-2 m. În amonte de alunecare s-a format un lac de acumulare de 

cca 200-250 m lungime, care poate pune în pericol drumul comunal DC 173. Personalul 

S.G.A. Buzău şi I.J.S.U. Buzău se află la faţa locului şi monitorizează situaţia. 
 

 

DUNĂRE: Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 17-18.07.2013 a 

fost în scădere, având valoarea de 4400 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 (4200 mc/s), sub media 

multianuală a lunii iulie (5350 mc/s). 

Pe tot sectorul aval Porţile de Fier debitele vor fi în scădere.  
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2. Situaţia meteorologică în intervalul 17.07.2013, ora 08.00 – 18.07.2013, ora 06.00 

În ţară, vremea a fost predominant frumoasă şi s-a încălzit uşor faţă de ziua precedentă în 

majoritatea regiunilor. Cerul a fost variabil, cu unele înnorări în sudul şi estul teritoriului, precum 

şi în zona de munte. Cu totul izolat a plouat slab în Maramureş, Muntenia şi în Masivul Bucegi. 

Vântul a suflat slab şi moderat, cu unele intensificări în Dobrogea, dar trecător şi în Moldova şi 

Bărăgan. Temperaturile maxime s-au situat între 22 de grade la Cotnari şi 31 de grade la Apa-

Neagră, Băile Herculane, Calafat, Drobeta Turnu-Severin şi Halânga. Valorile termice la ora 06 se 

încadrau între 8 grade la Topliţa şi Joseni şi 21 de grade la Constanţa. 

La Bucureşti, vremea a fost predominant frumoasă. Cerul variabil a prezentat unele înnorări în 

cursul zilei, iar vântul a suflat slab şi moderat. Temperatura maximă, uşor mai ridicată decât în 

ziua precedentă, a fost de 28 de grade la Afumaţi şi Băneasa şi 29 de grade la Filaret. La ora 06 se 

înregistrau 14 grade la staţia Băneasa, 16 grade la Afumaţi şi 18 grade la Filaret. 

3. Prognoza meteorologică pentru intervalul 18.07.2013, ora 08.00 – 19.07.2013, ora 08.00 

În ţară, vremea va fi predominant frumoasă şi va continua să se încălzească uşor în majoritatea 

zonelor. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări după-amiaza, când vor fi ploi slabe, de scurtă 

durată, însoţite de descărcări electrice, pe arii restrânse la munte şi cu totul izolat în restul 

teritoriului. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 şi 32 

de grade, iar cele minime între 10 şi 21 de grade. 

La Bucureşti, vremea va fi predominant frumoasă, cu cer variabil şi vânt slab până la moderat. 

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 29 de grade, iar cea minimă va fi de 16...18 

grade. 

 

II. CALITATEA APELOR 

 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 16.07.2013 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 

 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. 
 

 

 


