
 
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 
25 iulie 2013 

 
 

RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 24.07.2013, ora 08.00 – 25.07.2013, ora 08.00 
 

 

 

 

 

 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia şi prognoza hidrologică, pe râurile interioare şi Dunăre, din 25.07.2013, ora 06.00 

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

Iza, Tur, Lăpuş, Crişuri, Arieş, Târnava Mică, cursurile mijlocii şi inferioare ale Someşului şi 

Mureşului şi Prutul, 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 Mara, Tur, Crasna superioară, Barcăul superior şi 

mijlociu, Bistra, Rusca, Pogăniş, 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 (Criş Pietros, 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), Vedea 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: Vişeu, 

Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Arieş şi cursul mijlociu şi inferior al Mureşului, unde 

vor fi în scădere. 

Sunt posibile creşteri uşoare de debite pe unele râuri mici din zonele de deal şi munte din 

Moldova datorită precipitaţiilor sub formă de averse prognozate. 

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

 
DUNĂRE  

Debitul la intrarea în ţara (secţiunea Baziaş) în intervalul 24.07 – 25.07.2013 a fost în 

scădere, având valoarea de 3.500 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 (3.450 mc/s), sub media 

multianuală a lunii iulie (5.350 mc/s). 

Pe tot sectorul aval Porţile de Fier debitele vor fi în scădere. 
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2. Situaţia meteorologică în intervalul 24.07.2013, ora 08.00 – 25.07.2013, ora 06.00 

 

 Administrația Națională de Meteorologie a emis în data de 24.07.2013, ora: 12:30, o 

INFORMARE METEOROLOGICĂ, vizând caniculă şi disconfort termic, pentru intervalul 

25 iulie  – 28 iulie 2013 care precizează că în intervalul menționat ,,vremea va fi călduroasă în 

cea mai mare parte a ţării, iar indicele temperatura-umezeală (ITU) va atinge şi depăşi frecvent 

pragul critic de 80 al disconfortului termic în zonele de câmpie şi pe arii mai restrânse în cele 

de deal şi de podiş. În Banat, Oltenia şi sudul Munteniei vremea va deveni caniculară şi se vor 

înregistra temperaturi maxime de 35...36 de grade.” 

 Această informare meteorologică a fost transmisă de către Centrul Operativ pentru Situaţii 

de Urgenţă al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice către: Inspectoratul General pentru 

Situaţii de Urgenţă, Secretariatul General al Guvernului, Centrul de Situații al Guvernului, 

Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor, 

Ministerul Sănătății, Ministerul Economiei, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Comisia 

Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, Serviciul de Protecție și Pază, Serviciul de 

Telecomunicații Speciale, S.C. Hidroelectrica S.A., Agenția Naţională de Îmbunătăţiri Funciare și 

către toate Comitetele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă (42 de prefecturi). 

 

ÎN ŢARĂ 
 Vremea s-a menţinut predominant frumoasă, dar a devenit călduroasă după-amiaza în 

sudul şi vestul ţării. Cerul a fost mai mult senin, cu înnorări trecătoare, ploi slabe şi descărcări 

electrice, cu totul izolat în Banat, Muntenia şi Dobrogea. Vântul a suflat slab şi moderat, cu unele 

intensificări pe crestele montane. Temperaturile maxime s-au încadrat între 24 de grade la 

Darabani şi Ocna Şugatag şi 35 de grade la Drobeta Turnu Severin, Băile Herculane, Târgu Jiu şi 

Halânga, iar la ora 06 valorile termice se încadrau între 3 grade la Miercurea Ciuc şi 22 de grade la 

Şiria şi Sulina. 

 

LA BUCUREŞTI 
 Vremea a fost predominant frumoasă şi călduroasă în orele amiezii. Cerul a fost mai mult 

senin, iar vântul a suflat slab şi moderat. Temperatura maximă a fost de 32 de grade la Afumaţi şi 

33 de grade la Filaret şi Băneasa, iar la ora 06 se înregistrau 15 grade la Băneasa, 16 grade la 

Afumaţi şi 20 de grade la Filaret. 

 

 

3. Prognoza meteorologică pentru intervalul 25.07.2013, ora 08.00 – 26.07.2013, ora 08.00 

 

ÎN ŢARĂ 

 Vremea va fi în general frumoasă, dar şi călduroasă în cea mai mare parte a ţării. 

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 de grade în nordul Moldovei şi 35...36 de grade în 

Oltenia, sudul Banatul şi al Munteniei, unde indicele temperatura-umezeală (ITU) va atinge 

şi depăşi uşor pragul critic de 80 al disconfortului termic. Cerul va fi variabil, mai mult senin 

dimineaţa dar cu unele înnorări şi izolat ploi slabe, posibil însoţite de descărcări electrice, în partea 

a doua a zilei în Moldova şi nordul Carpaţilor Orientali, iar seara şi noaptea în nordul şi estul 

teritoriului precum şi la munte. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări pe crestele 

montane. Temperaturile minime se vor situa între 12 şi 22 de grade, mai scăzute în depresiuni, 

spre 9 grade. 

LA BUCUREŞTI 

 Vremea se va menţine frumoasă, dar şi călduroasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va 

sufla în general slab. Temperatura maximă va fi de 33...34 de grade, iar indicele temperatura-

umezeală (ITU) se va apropia de pragul critic de 80 al disconfortului termic. Temperatura minimă 

va fi de 17...19 grade. 



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

II. CALITATEA APELOR 

  

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

Române”, revine cu informații despre posibila poluare raportată în data de 18.07.2013, ora 13.40 

menționând că poluarea accidentală a apei pe râul Sebeș, afluent de stânga al râului Mureș, pe raza 

orașului Sebeș, județul Alba, nu se confirmă, conform rezultatelor analizelor la probele prelevate. 

În momentul investigatiilor pe teren de către reprezentanții SGA Alba, apa râului Sebeș era 

limpede, până la confluența cu râul Mureș.  

 

Secțiunea ora 
pH 

(unit pH) 

Suspensii 

mg/l 

Conductivitate 

electrica 

μS/ cm 

Amoniu 

Mg /l 

Limite admisibile conform 

Ord.161/2006 Clasa II 

/ 6.5-8.5 - - 0.8 

r. Sebes-zona Cerbu Arini, aval 

de loc. Lancram 

14.30 7.27 21 438 0.772 

r. Sebes- loc. Lancram 15.00 6.98 30 80 0.077 

r.Sebes -aval 20 m  evacuare SC 

PEHART SA, loc. Petresti 

15.30 7.00 18 121 0.050 

 

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 23.07.2013 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 

 Agenția pentru Protecția Mediului Argeș informează despre poluarea accidentală cu 21 l 

(20 l apă de zăcământ și 1 l țiței) produsă în data de 24.07.2013, ora 12.45, în zona Poiana 

Lacului, care a afectat o suprafață de circa 4 mp teren public (rigolă DJ 703A) din cauza 

coroziunii unei conducte de transport țiței aparținând SC OMV Petrom SA, zona de producție III 

Muntenia Vest, sector 10, zona Samara. S-a oprit pomparea, s-au demarat lucrări de remediere a 

avariei și de ecologizare a zonei afactate. 
 

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. 

 


