
 
B-dul Libertății nr. 12, Sector 5, București   Tel: 004 021 408 9605, Fax: 004 021 316 6138    www.mmediu.ro 

 
GUVERNUL ROMÂNIEI 

MINISTERUL MEDIULUI ȘI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 

 

 

Biroul relații cu publicul și mass-media 
19 iulie 2013 

 

 

RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 18.07.2013, ora 08.00 – 19.07.2013, ora 08.00 
 

 

 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia şi prognoza hidrologică, pe râurile interioare şi Dunăre, din 19.07.2013, ora 06.00 

RÂURI  
Debitele au fost în general staţionare pe râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiş, 

Moraviţa, Bârzava, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Olt, Vedea, Argeş, Ialomiţa, Siret, Jijia, pe Prutul 

superior şi pe râurile din Dobrogea şi în scădere pe celelalte râuri. 

 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, 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 hidrografice: Vişeu, 

Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş inferior şi Prut mijlociu şi inferior unde au fost în 

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

datorită averselor prevăzute. 

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

 

DUNĂRE  

Debitul la intrarea în ţara (secţiunea Baziaş) în intervalul 18.07 – 19.07.2013 a fost în 

scădere, având valoarea de 4.200 mc/s, sub media multianuală a lunii iulie (5.350 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 (4.100 mc/s), sub media 

multianuală a lunii iulie (5.350 mc/s). 

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

 

 

2. Situaţia meteorologică în intervalul 18.07.2013, ora 08.00 – 19.07.2013, ora 06.00 

 

ÎN ŢARĂ 
 Vremea a fost predominant frumoasă, iar valorile termice s-au situat în jurul celor normale 

pentru această dată din an la nivelul întregii ţări. Cerul a fost variabil la senin, cu înnorări 

trecătoare după-amiza şi seara în regiunile sudice, dar mai ales în zona montană, unde cu totul 
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izolat s-au semnalat ploi slabe de scurtă durată. Vântul a suflat slab şi moderat. 

Temperaturile maxime au fost cuprinse între 23 de grade la Câmpulung Muscel şi 33 de grade la 

Calafat. La ora 06 se înregistrau valori termice cuprinse între 10 grade la Voineasa şi 20 de grade 

la Şiria, Gura Portiţei, Calafat, Sulina, Alexandria, Drobeta Turnu Severin, Halânga,Sînnicolau 

Mare şi Jurivloca. 

LA BUCUREŞTI 
 Vremea a fost frumoasă şi apropiată de normalul perioadei. Cerul a fost variabil, iar vântul 

a suflat în general slab. Temperatura maximă a fost de 28 de grade la Afumaţi şi de 29 de grade la 

Băneasa şi Filaret. La ora 06 se înregistrau 14 grade la staţia meteo Băneasa, 16 grade la Afumaţi 

şi 18 grade la Filaret. 

 

 

 

3. Prognoza meteorologică pentru intervalul 19.07.2013, ora 08.00 – 20.07.2013, ora 08.00 

 

ÎN ŢARĂ 

 Vremea se va menţine în general frumoasă şi va deveni călduroasă în cea mare parte a 

zonelor de câmpie şi podiş. Cerul va fi variabil cu unele înnorări după-amiaza şi la începutul 

nopţii, când vor fi averse, descărcări electrice şi intensificări de scurtă durată ale vântului, pe arii 

restrânse în zona montană şi cu totul izolat în Oltenia şi Muntenia. Temperaturile maxime se vor 

încadra între 25 şi 33 de grade, cu cele mai ridicate valori în sud-vest, iar cele minime se vor situa 

între 12 şi 22 de grade, uşor mai scăzute în depresiuni. 

LA BUCUREŞTI 

 Vremea se va menţine frumoasă şi va deveni călduroasă. Cerul va fi variabil la senin, iar 

vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă va fi de 30...31 de grade, iar cea minimă de 

16...18 grade. 

 

 

II. CALITATEA APELOR 

 Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba, din cadrul Administrației Naționale ,,Apele 

Române”, informează despre producerea, în data de 18.07.2013, ora 13.40, unei poluări 

accidentale a apei pe râul Sebeș, afluent de stânga al râului Mureș, pe raza orașului Sebeș, județul 

Alba. Poluarea s-a manifestat printr-o culoare albicioasă a apei. Nu se cunosc cauzele producerii 

poluării. S-au recoltat probe de apă pentru efectuarea analizelor de laborator. Nu s-a semnalat 

mortalitate pisciciolă. 

 Administrația Bazinală de Apă Siret, din cadrul Administrației Naționale ,,Apele 

Române”,  informează despre semnalarea, în seara zilei de 18.07.2013, fenomenului de mortalitate 

piscicolă pe pârâul Vâlcele, afluent de stânga al râului Trotuș, pe raza orașului Târgu Ocna, 

județul Bacău. 

 Personal de la SGA Bacău, ISU Bacău, DSV și Poliția locală au fost în zonă și s-au 

constatat următoarele: 

- pe pr.Vâlcele, oraș Tg. Ocna - aval de stația de clorinare a S.C. Salrom S.A. București, 

sucursala Salina Tg.Ocna pe o distanta de 1 km existau pești morți în stare de putrefacție 

(cca. 2 kg de pesti puiet cu dimensiuni de 3-13 cm); 

- din aspectul vizual apa pârâului este curată și limpede; 

- s-au recoltat probe de apă în vederea efectuării analizelor de laborator. 

 În cursul zilei de 19.07.2013 vom reveni cu informații suplimentare după efectuarea 

analizelor fizico-chimice de către Laboratorul ABA Siret la probele de apă și după concluziile 

investigațiilor din teren. 
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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 17.07.2013 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 

17.07.2013, ora 13:45, a unei poluări cu 50 l apă sarată și 20 l țiței a unei suprafeţe de 25 mp de 

pășune în zona Samara 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. 

 


