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I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia şi prognoza hidrologică pe râurile interioare şi Dunăre din 24.07.2013, ora 06.00 

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

hidrografice: Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş, Prut, bazinele mijlocii şi inferioare ale Jiului 

şi Oltului şi cursul inferior al Ialomiţei, unde au fost în scădere uşoară. 

Debitele se situează la valori cuprinse între 30-70% din mediile multianuale lunare, mai 

mici (între 10-30% din normalele lunare) pe Tur, Bistra, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, 

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

Fizeş, Lăpuş), Crişul Repede (Iad, Borod), Crişul Negru (Holod, Teuz), Crişul Alb (Băneşti, 

Cigher), Mureş (Luţ, Niraj, Comlod, Iara, Fernic, Vişa, Domald, Ampoi inferior, Sebeş, Pian, 

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

Cungrea Mică, Mamu, Beica, Iminog) şi Argeş. 

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

Debitele vor fi în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Crişuri, 

Prut şi bazinele mijlocii şi inferioare ale Someşului şi Mureşului, unde vor fi în scădere uşoară.  

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

unele râuri mici din zona de munte din nord-estul ţării datorită precipitaţiilor sub formă de aversă 

prognozate. 

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

 C.J.S.U. Buzău revine cu informaţii despre alunecarea de teren din zona localităţii 

Gura Teghii, muntele Cernatu, de pe malul stâng al râului Bâsca Mare. În data de 

23.07.2013, aceasta a continuat să avanseze, lungimea lacului de acumulare din amonte fiind 

de cca 100 m, iar dimensiunea canalului de scurgere a apei de 3 m. Personalul S.G.A. Buzău 

şi I.J.S.U. Buzău acţionează în continuare cu utilajele din dotare pentru lărgirea canalului 

de scurgere a apei. 
 

 DUNĂRE: Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 23-24.07.2013 a 

fost în scădere, având valoarea de 3600 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 (3500 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.  

 
 

2. Situaţia meteorologică în intervalul 23.07.2013, ora 08.00 – 24.07.2013, ora 06.00 

În ţară, vremea a fost în general frumoasă, iar în orele amiezii a devenit călduroasă în zonele 

sudice şi vestice. Cerul a fost mai mult senin în Crişana, Banat, Oltenia şi variabil în restul 

teritoriului, unde, îndeosebi după-amiaza şi la începutul nopţii, pe arii restrânse s-au semnalat 

averse slabe şi descărcări electrice. Vântul a suflat slab şi moderat, cu intensificări la munte, dar 

trecător şi în Maramureş, Transilvania, Moldova, Muntenia şi Dobrogea. Temperaturile maxime s-

au încadrat între 23 de grade la Darabani şi 34 de grade la Drobeta Turnu-Severin şi Halânga. La 

ora 06, temperatura aerului avea valori cuprinse între 6 grade la Miercurea Ciuc şi Topliţa şi 21 de 

grade la Şiria şi Constanţa. 

Observaţie: în intervalul de diagnoză au fost emise 10 atenţionări cod galben privind fenomene 

meteorologice periculoase imediate, 4 de către SRPV Constanţa, 4 de către CNPM Bucureşti, 

pentru Muntenia şi 2 de către SRPV Bacău 

La Bucureşti, vremea a fost predominant frumoasă, dar a devenit călduroasă în orele amiezii. 

Cerul a fost mai mult senin, exceptând prima parte a nopţii când trecător, în unele cartiere, a 

plouat slab. Vântul a suflat slab şi moderat. Temperatura maximă a fost de 32 de grade la toate 

staţiile meteo. La ora 06 se înregistrau 13 grade la Băneasa, 17 grade la Afumaţi şi 18 grade la 

Filaret. 

3. Prognoza meteorologică pentru intervalul 24.07.2013, ora 08.00 – 25.07.2013, ora 08.00 

În ţară, vremea va fi frumoasă, dar şi călduroasă în sud-vestul şi sudul teritoriului. Temperaturile 

maxime vor fi cuprinse între 22 ... 23 de grade în nordul Moldovei şi 35...36 de grade, izolat, în 

Oltenia şi sud-vestul Munteniei. Cerul va fi variabil, mai mult senin dimineaţa şi noaptea. Izolat în 

Moldova şi în zona de munte vor fi ploi slabe, de scurtă durată, posibil însoţite de descărcări 

electrice. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări pe crestele montane. Temperaturile 

minime se vor situa între 11 şi 21 de grade, mai scăzute în depresiuni spre 8 grade. 

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

sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 33...34 de grade, iar cea minimă de 

16...18 grade. 

 

II. CALITATEA APELOR 

 Pe râurile interioare 

 A.B.A. Olt Râmnicu Vâlcea informează că în data de 23.07.2013, între orele 10.00-11.00, 

s-a produs o poluare de mică amploare a pârâului Olăneşti pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea 

cu suspensii feroase provenite dintr-o conductă de alimentare cu apă potabilă a zonei Sud în urma 

lucrărilor de reabilitare efectuate de către S.C. Apavil S.A. în cadrul proiectului ,,Extinderea şi 

reabilitarea infrastructurii de apă şi ape uzate în aglomerarea Rm. Vâlcea, zona Sud, pe POS 

Mediu". Eliminarea apei de pe tronsonul respectiv s-a făcut prin vana de golire existentă în 

căminul de vane, punct Metaxa. Apa deversată din conductă în pr. Olăneşti este apa potabilă care 

se găsea pe acest tronson. Debitul pârâului Olăneşti (1,33 mc/s) a asigurat diluţia apei provenite 

din conductă.  

 

 Pe Marea Neagră 

 A.B.A. Dobrogea-Litoral Constanţa informează că în data de 23.07.2013, ora 17:00, pe 

plaja din Costineşti, în zona Faleza Soarelui, se afla un delfin mort. Au fost informate, conform 

protocolului de colaborare, Institutul Naţional Român de Cercetare Marină “Grigore Antipa” şi 

Organizaţia Nonguvernamentală “Mare Nostrum”. 
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 Pe fluviul Dunărea 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 22.07.2013 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 

 A.P.M. Argeş informează despre producerea în data de 23.07.2013, ora 08.00, a unei 

poluări a 2 mp de sol (drum agricol) cu 10 l apă de zăcământ în zona Sămara din cauza coroziunii 

unei conducte O.M.V. Petrom. Măsuri: s-a oprit pomparea, s-a reparat conducta, s-a ecologizat 

suprafaţa afectată. 
 
 

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. 
 

 

 
 

 

 


