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în intervalul 21.07.2013, ora 08.00 – 22.07.2013, ora 08.00 
 

 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia şi prognoza hidrologică, pe râurile interioare şi Dunăre, din 22.07.2013, ora 06.00 

RÂURI  
Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursul inferior al Someşului, unde au 

fost în scădere. 

Izolat, s-au înregistrat creşteri uşoare de niveluri şi debite pe unele râuri din sud-vestul şi 

centrul ţării, ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval. 

 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, Nera, Cerna, Vedea, 

Trotuş, Putna, Bârlad, unele râuri din bazinele hidrografice: Someş (Sălăuţa, Şieu, Lonea, Fizeş, 

Lăpuş), Crişul Negru (Holod, Teuz), Mureş (Luţ, Niraj, Comlod, Iara superioară, Visa, Domald, 

Sebeş, Pian, Orăştie, Galbena, Râul Mare), Olt (Caşin, Covasna, Râul Negru, Homorod, Luncavăţ, 

Govora, Cungrea Mică, Mamu, Beica, Iminog) şi Argeş mijlociu şi inferior. 

Debitele vor fi în general staţionare.  

Sunt posibile scurgeri pe versanţi, torenţi, pâraie şi creşteri  izolate de niveluri şi debite pe 

unele râuri mici din zonele de deal şi de munte 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 21.07 – 22.07.2013 a fost în 

scădere, având valoarea de 3.800 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 (3.700 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 21.07.2013, ora 08.00 – 22.07.2013, ora 06.00 

 

ÎN ŢARĂ 
 Vremea s-a răcit în toată ţara, dar mai accentuat în regiunile sudice. Cerul a fost variabil, 

cu unele înnorări mai ales ziua în sud, est şi la munte, însă doar izolat a plouat slab în Oltenia, 

Muntenia şi în Masivul Bucegi. Vântul a suflat slab şi moderat, cu intensificări locale în Câmpia 
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de Vest şi izolate în regiunile extracarpatice. Temperaturile maxime au fost cuprinse între 19 grade 

la Câmpina şi 31 de grade la Halânga, iar la ora 06 valorile termice erau cuprinse între 6 grade 

la Joseni şi 20 de grade la Constanţa. 

 

LA BUCUREŞTI 
 Vremea s-a răcit faţă de ziua precedentă, astfel încât temperatura maximă a fost de 25 de 

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

mai ales în timpul zilei, când, în unele cartiere, a ploua slab şi trecător. Vântul a suflat slab şi 

moderat, cu scurte intensificări în primele ore ale intervalului. La ora 06 se înregistrau 13 grade la 

Băneasa, 16 grade la Afumaţi şi 18 grade la Filaret. 

 

 

3. Prognoza meteorologică pentru intervalul 22.07.2013, ora 08.00 – 23.07.2013, ora 08.00 

 

ÎN ŢARĂ 

 Valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru ultima decadă a lunii iulie. Vor 

fi înnorări temporare în nord-estul ţării, unde va ploua pe arii restrânse, în special în zona 

Carpaţilor Orientali. În restul teritoriului cerul va fi variabil şi doar cu totul izolat vor fi ploi de 

scurtă durată, posibil însoţite de descărcări electrice, în Carpaţii Meridionali, Transilvania, Oltenia 

şi Muntenia. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări locale în Moldova şi la munte şi 

izolat în rest. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 şi 31 de grade, iar cele minime, în 

general, între 9 şi 19 grade. 

 

LA BUCUREŞTI 

 Vremea va fi în general frumoasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la 

moderat. Temperatura aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru ultima decadă a 

lunii iulie, astfel că maxima va fi de 29...30 de grade, iar minima de 15...17 grade. 

 

II. CALITATEA APELOR 

Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral Constanța, din cadrul Administrației 

Naționale ,,Apele Române”, informează despre identificarea, în data de 21.07.2013, a doi delfini morți, 

pe litoralul românesc al Mării Negre, astfel: 

- primul, la ora 12:10, în Statiunea Saturn, în zona Hotel Cleopatra; 

- cel de-al doilea, la ora 16.35, în stațiunea Mamaia, zona Hotel Hawaii. 

Au fost informate, conform protocolului de colaborare, Institutul National Roman de 

Cercetare Marina “Grigore Antipa”și Organizatia Nonguvernamentala “Mare Nostrum”. 

 

III.  CALITATEA MEDIULUI 

1. În domeniul aerului 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 
 

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 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. 

 


