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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITAŢII MEDIULUI 

în intervalul 22.07.2013 ora 08.00 – 23.07.2013, ora 08.00 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia și prognoza hidrologică pe râurile interioare și Dunăre, din 23.07.2013, ora 06.00 

RÂURI:  

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, 

Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri şi Mureş unde au fost în scădere. 

 Debitele se situează la valori cuprinse între 30-70% 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, Vişa, 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. 

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

 

Debitele vor fi în scădere uşoară, exceptând râurile din Banat, Dobrogea şi cele din 

zonele de deal şi câmpie din Oltenia, Muntenia şi Moldova unde vor fi staţionare.  

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

unele râuri mici din zona de munte din nordul, centrul şi estul ţării datorită precipitaţiilor sub 

formă de aversă prognozate. 

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

 

 CJSU Buzau revine cu informații referitoare la alunecarea de teren din zona localitații 

Gura Teghii, muntele Cernatu, precizând că în cursul zilei de 22.07.2013, alunecarea de versant 

continuă să avanseze. Lungimea frontului de alunecare este de 100 m, iar secțiunea de scurgere a 

apei a crescut la 3 m.  

 Față de ziua anterioară, lungimea albiei majore inundate a râului Basca Mare a fost redusă 

pană la 100 m, iar drumul comunal nu mai este inundat.  

 

DUNARE:  
Debitul la intrarea în ţara (secţiunea Baziaş) în intervalul 22.07 – 23.07.2013 a fost în 

scădere, având valoarea de 3700 mc/s, sub media multianuală a lunii iulie (5350 mc/s). 

 Pe tot sectorul, aval Porţile de Fier, debitele au fost în scădere. 

 



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

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (3600 mc/s), sub media 

multianuală a lunii iulie (5350 mc/s). 

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

 

 

2. Situaţia meteorologică în intervalul 22.07.13, ora 08.00 –23.07.13, ora 06.00 

În ţara, vremea a fost predominant frumoasă, iar valorile termice, în creştere faţă de ziua 

anterioară la nivelul întregii ţări, s-au situat în jurul mediilor climatologice specifice acestei date 

din an, astfel încât temperaturile maxime a fost cuprinse între 24 de grade la Întorsura Buzăului, 

Joseni, Miercurea Ciuc şi Mangalia şi 32 de grade la Drobeta Turnu Severin şi Halânga. Cerul a 

fost mai mult senin, exceptând Moldova, nordul Dobrogei şi zona montană,unde au fost înnorări 

temporare, iar după-amiaza şi în cursul nopţii,cu totul izolat s-au semnalat averse slabe. Vântul a 

suflat slab şi moderat, cu intensificări susţinute în Moldova, dar trecător şi în estul Transilvaniei şi 

la munte. La ora 06 se înregistrau 8 grade la Câmpeni şi 20 de grade la Sulina, Gura Portiţei, Şiria 

şi Jurivloca. 

La Bucureşti, vremea a fost frumoasă şi s-a încălzit faţă de ziua anterioară, devenind normală din 

punct de vedere termic pentru această dată din an, astfel încât temperatura maximă a fost de 29 de 

grade la Afumaţi şi Băneasa şi 30 de grade la Filaret. Cerul a fost mai mult senin, iar vântul a 

suflat slab până la moderat. La ora 06 se înregistrau 14 grade la Băneasa, 16 grade la Afumaţi şi 

17 grade la Filaret. 

 

3. Prognoza meteorologică în intervalul 23.07.13, ora 08.00 –24.07.13, ora 08.00 

În ţara, vremea va fi în general frumoasă şi va deveni călduroasă îndeosebi în sudul şi sud-vestul 

teritoriului. Cerul va fi variabil la senin, cu unele înnorări la munte, precum şi în regiunile nord-

estice şi nordice. Astfel, mai ales ziua, vor fi ploi de scurtă durată şi descărcări electrice pe arii 

restrânse în zona montană şi în Moldova şi izolat în Maramureş, Transilvania şi nordul Dobrogei. 

Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări trecătoare la munte, dar şi în regiunile estice. 

Temperaturile maxime vor fi de la 24 de grade în nordul Moldovei şi în estul Transilvaniei până la 

34 de grade în sudul Olteniei şi sud-vestul Munteniei. Minimele termice se vor încadra între 10 şi 

20 de grade, uşor mai scăzute în depresiuni spre 7 grade. 

La Bucureşti, vremea va fi frumoasă şi va deveni călduroasă. Cerul va fi mai mult senin, iar 

vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 32 de 

grade, iar cea minimă de 16...18 grade. 

 

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 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite. 

 

III.  CALITATEA MEDIULUI 

1.  În domeniul aerului 
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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.  

 

GNM, Comisariatul Județean Prahova informează că în data de 18.07.2013, ora 20.30 a 

avut loc un incendiu minor pe o suprafață de 70 mp la Depozitul Ecologic Vălenii de Munte, 

aparținând SC Termoelectrica Ploiești SA în care s-au înregistrat emisii de fum în atmosferă. 

ISU Prahova a intervenit cu 2 autospeciale și a lichidat incendiul în jurul orei 21.00. S-au 

luat măsuri de izolare prin împrejmuire zona, monitorizare și asigurare cu sursă de apă. 

 

2.  În domeniul solului şi vegetaţiei 

RNP, Directia Silvica Olt informează că în data de 20.07.2013, în jurul orei 18.30 a 

izbucnit un incendiu de litieră la O.S. Caracal, comuna Dobrun, județul Olt, ce a afectat o 

suprafață de 0,5 ha pădure de foioase cu vârsta arboretului de 7 ani. Incendiul a fost cauzat de 

arderea nesupravegheata a miriștilor din apropierea pădurii și a fost stins la ora 19.40 la 

aproximativ 1 ora de la intervenția autoritaților; nu s-au semnalat pagube.  

S-au luat măsuri de supraveghere a suprafeței incendiate. 
 

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. 

 

 

 

 

 


