


CENTRE METEOROLOGICE REGIONALE

Silvia BARBU
Director
Centrul Meteorologic Regional Banat-Crişana
Str. Gheorghe Adam, nr. 15, Timişoara
Tel.: 0256-220084; Fax: 0256-220084
e-mail: cmrtimisoara@meteoromania.ro

Vasile TORICĂ
Director
Centrul Meteorologic Regional Dobrogea
B-dul Mamaia, nr. 300, Constanţa
Tel.: 0241-542459; Fax: 0241-542459
e-mail: cmrconstanta@meteoromania.ro

Ladislau LUP
Director
Centrul Meteorologic Regional Oltenia
Str. Brestei, nr. 3A, Craiova
Tel.: 0251-466601; Fax: 0251-466601
e-mail: cmrcraiova@meteoromania.ro

Liviu SĂRARU
Director
Centrul Meteorologic Regional Muntenia
Sos. Bucureşti-Ploieşti, nr. 97, Bucureşti
Tel.: 3502481; Fax: 3502481
e-mail: cmrmuntenia@meteoromania.ro

Grigore MAKKAI
Director
Centrul Meteorologic Regional Transilvania Nord
Str. Vânătorului, nr. 17, Cluj
Tel.: 0264-530988; Fax: 0264-530988
e-mail: cmrcluj@meteoromania.ro

Constantin DRĂCŞINEANU
Director
Centrul Meteorologic Regional Moldova
Str. Văscăuţeanu, nr. 10, Iaşi
Tel.: 0232-214049; Fax: 0232-214049
e-mail: cmriasi@meteoromania.ro

Dr. Ion SANDU – Director General 

  CONDUCERE

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ DE METEOROLOGIE

Dr. Elena MATEESCU – Director executiv

Ion POIANA – Director Şcoala Naţională de Meteorologie

Ec. Margareta MATEESCU – Director executiv gestiune economică

Dr. Gheorghe STĂNCĂLIE  – Director executiv 

Ion POPESCU
Director
Centrul Meteorologic Regional Transilvania Sud
Str. Someşului,  nr. 49, Sibiu
Tel.: 0269-211795; Fax: 0269-211795
e-mail: cmrsibiu@meteoromania.ro



CUVÂNT ÎNAINTE .................................................................................................... 3

EVENIMENTE IMPORTANTE ÎN ANUL 2011 .......................................................... 5

CARACTERIZAREA METEOROLOGICĂ  A  ANULUI 2011 .................................... 9 

ACTIVITĂŢI OPERATIVE DE BAZĂ ...................................................................... 23

ACTIVITĂŢI DE CERCETARE ............................................................................... 43

OBSERVAŢII METEOROLOGICE DE SUPRAFAŢĂ ............................................. 23 

Caracterizarea anuală .............................................................................................. 9

Evoluţii lunare ......................................................................................................... 10 

ALADIN ................................................................................................................... 43 

MODELUL NEHIDROSTATIC DE PROGNOZĂ NUMERICĂ A VREMII 
ŞI A CALITĂŢII AERULUI LA SCARĂ FINĂ COSMO-ART.................................... 44 

POLUAREA AERULUI ............................................................................................ 49 

OBSERVAŢII DE ALTITUDINE ................................................................................ 27

OBSERVAŢII NIVOMETEOROLOGICE .................................................................. 25 

OBSERVAŢII RADAR .............................................................................................. 27

OBSERVAŢII AGROMETEOROLOGICE ................................................................ 24

OBSERVAŢII DE LA SATELIŢI METEOROLOGICI ................................................ 30

Sistemul de observaţii .................................................................. 23 

Prognoza vremii ............................................................................ 34

Sistemul Naţional  de Telecomunicaţii Meteorologice ............... 40

Sistemul de Management al Fondului Naţional 

de Date Meteorologice ................................................................. 41

Prognoza agrometeorologică ....................................................... 38

Nowcasting ................................................................................... 37

Caracterizarea climatologică  ................................................................. 9

Caracterizarea agrometeorologică a anului agricol 2010–2011 ........... 16

Modelare numerică ....................................................................... 43

CUPRINS



Impactul  variabilităţii/schimbărilor  climatice 

asupra culturilor agricole ................................................................ 54

Teledetecţie şi Sisteme  Informaţionale Geografice .................. 60

Sateliţi meteorologici ................................................................... 70

RAPORT FINANCIAR ............................................................................................ 81

PROGRAME/PROIECTE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE ................................ 73

 ŞCOALA NAŢIONALĂ DE METEOROLOGIE ........................................................... 72



     RAPORT ANUAL  2011                                                                    

Acest raport este o prezentare a activităţii 
întreprinse de Administraţia Naţională de 
Meteorologie în anul 2011 şi o trecere în   
revistă a performanţelor tehnice şi ştiinţifice    
din domeniu, realizate de personalul din 
operativ şi cercetare.

Ca în fiecare an, misiunea de bază a 
meteorologilor români a fost aceea de a  
avertiza autorităţile locale şi populaţia în cazul 
producerii unor fenomene meteorologice 
severe şi de a răspunde cât mai prompt cu 
putinţă exigenţelor crescânde ale societăţii. 
Astfel, au fost emise 37 de mesaje de 
atenţionare, avertizare şi actualizări ale 
acestora, pe durată scurtă şi medie, de interes 
regional şi naţional, dintre care una de cod 
portocaliu şi au fost elaborate 1744 de avertizări 
de tip nowcasting, de vreme severă iminentă, 
emise de Centrul Naţional de Prognoză 
Meteorologică şi de toate centrele regionale.

Furnizarea de informaţii legate de vreme, climă 
şi apă este vitală pentru realizarea  activităţilor 
socio-economice precum: agricultura, sănă-
tatea, transportul, generarea de energie şi 
managementul resurselor de apă. Toate aceste 
activităţi au potenţialul de a furniza beneficii 
consistente în domeniul dezvoltării, cu investiţii 
relativ moderate, şi nu în ultimul rând în ceea ce 
priveşte intensificarea pregătirii profesionale.

Clima poate fi privită ca o resursă, de ea 
depinde în mare măsură disponibilitatea 
resurselor naturale, în special a energiilor 
regenerabile şi poate avea o influenţă consi-
derabilă în managementul altor resurse 
naturale, cu precădere în optimizarea randa-
mentului agricol şi a securităţii alimentare, în 
managementul apei, în sănătate, precum şi în 
multe alte aplicaţii de mare importanţă, 
stimulând, astfel, ingeniozitatea comunităţii 
meteorologice internaţionale.  

Cu toate acestea, oamenii sunt foarte vulne-
rabili la variabilitatea şi schimbarea climei.       
În acest context, la îndemnul Organizaţiei 
Meteorologice Mondiale (OMM), este imperios 
necesar să se adopte măsuri urgente pentru 

Cuvânt înainte

gestionarea riscurilor pe care le pot genera 
variabilitatea şi schimbarea climei şi să se 
implementeze şi alte măsuri, prin care să se 
poată profita de avantajele aduse de 
informaţiile şi serviciile climatice, mai ales de 
către diverse sectoare socio-economice,    
care şi-ar maximiza astfel eficienţa şi 
productivitatea. Aceste acţiuni vor sprijini 
atingerea unui alt obiectiv vital al Organizaţiei 
Meteorologice Mondiale, acela ca, până în  
anul 2019, să se înjumătăţească numărul 
mediu al deceselor cauzate de dezastre de 
origine meteorologică şi hidrologică înregistrat 
în deceniul 1994-2003.

În cadrul celui de-al 16-lea Congres Mondial  
de Meteorologie, care s-a desfăşurat în 
perioada 16 mai-3 iunie 2011, la care a 
participat şi România, au fost reafirmate 
priorităţile Organizaţiei Meteorologice 
Mondiale, printre care amintim reducerea 
riscului de producere a dezastrelor, protejarea 
resurselor de apă, sănătatea şi securitatea 
alimentară. În aceste condiţii, Administraţia 
Naţională de Meteorologie va depune toate 
eforturile pentru a contribui la reducerea 
riscului de producere a dezastrelor naturale, 
încercând permanent să-şi îmbunătăţească 
eficienţa acţiunilor pentru prevenirea 
dezastrelor naturale. 

Doresc să afirm că am colaborat cu o deosebită 
plăcere cu specialiştii din cadrul  Administraţiei 
Naţionale de Meteorologie, care s-au dedicat 
cu ardoare activităţii de meteorologie, atât 
pentru a răspunde solicitărilor cetăţenilor, cât  
şi pentru a contribui la progresul meteorologiei 
ca ştiinţă. În plus, profit de această ocazie 
pentru a mulţumi tuturor angajaţilor pentru 
profesionalismul de care au dat dovadă pe 
întreg parcursul anului 2011.
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Director General, 
 Reprezentant Permanent al României 

pe lângă OMM

Dr. Ion SANDU
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23 martie:

Ziua Mondială 
a Meteorologiei

 Adminstraţia 
Naţională de Meteorologie 
a sărbătorit 

, prin 
organizarea unei ceremonii 
festive, în sala “Ştefan 
Hepites” de la sediul său 
din Bucureşt i .  Respectând 
t rad i ţ ia ,  an iversarea Z i le i  
Mondiale a Meteorologiei 2011 s-a concentrat 
pe o temă anume: “Clima pentru tine”.

La acest eveniment au participat 
perso-nalități de la diverse instituții 
precum: dl. Gheorghe Popescu, 
președinte, Administrația Fondului 
pentru Mediu, dl. Prof. Dr. Marian 
Iancu lescu,  secre tar  genera l ,  
Academia de Științe Agricole și Silvice 
“Gheorghe Ionescu  Şişești”, dl. Dr. Mihai Toti, 
Institutul de Cercetări pentru Pedologie și 
Agrochimie, dl. Acad. Prof. Dr. Dan Bălteanu, 
director, Institutul de Geografie, dl. Col. 
Marcel-Sorin Lucaciu, inspector general, 
Inspectoratul General pentru Situații de 
Urgență, dar și reprezentanți ai mass media 
(agenții de presă, televiziuni, presa scrisă): 
Mediafax, Rompres, Agerpress, Realitatea, 
Antena 1, Antena 3, TVR, Prima TV, Adevărul, 
Evenimentul Zilei, Gândul, Jurnalul Național, 
România liberă, Radio Romania Actualități,  
Radio Antena Satelor, Europa  FM.

EVENIMENTE IMPORTANTE
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15-17 martie:
Cea de-a doua 

sesiune a Adunării Generale a partenerilor 
din Proiectul EURO4M

13 aprilie: Întâlnirea informală cu 
reprezentanţi ai Organizaţiei Europene 
pentru Exploatarea Sateliţilor Meteo-
rologici  (EUMETSAT)

 Administraţia Naţională   de 
Meteorologie a găzduit 

 la sediul său din 
București. 

 

, în contextul aderării 
oficiale a României la Convenția privind 
crearea unei Organizații Europene pentru 
Exploatarea Satel i ț i lor Meteorologici 
(EUMETSAT). Statutul de țară membră va fi 
benefic pentru România, dat fiind faptul că 
datele și produsele de la sateliții geostaționari 
sunt recepționate, prelucrate și transmise 
principalilor beneficiari interni: Ministerul 
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Ca ţară membră cu drepturi depline, 
România va avea posibilitatea să contribuie,  
în principal la programele şi proiectele 
EUMETSAT cu personal calificat din  
domeniul meteorologiei, climatologiei, 
mediului şi a dezvoltării de  software. Impactul 
asupra mediului va fi benefic în mod indirect 
prin faptul că, în special, vor putea fi 
monitorizate poluările accidentale din 
atmosferă, incendiile de pădure, zonele 
afectate de inundaţii, imaginile satelitare 
putând fi  folosite şi pot avea un rol crucial în 
luarea unor decizii la nivel central sau local în 
situaţii de criză.

Mediului și Pădurilor, Ministerul Apărării 
Naționale, Ministerul Administrației și 
Internelor, Ministerul Transporturilor și 
Infrastructurii, Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale. Datele satelitare sunt 
folosite de Administrația Națională de 
Meteorologie atât în activități operaționale 
precum cele de prognoză a vremii și 
agrometeorologie, cât și în studii și     
cercetări de meteorologie, climatologie, 
teledetecție și sisteme geografice informa-
ţionale. Utilizarea datelor satelitate va permite 
îmbunătățirea prognozelor meteorologice și 
agrometeorologice printr-o monitorizare 
superioară a sistemelor noroase, precum       
și realizarea de studii și cercetări privind 
impactul schimbărilor climatice în România.

Beneficiile folosirii datelor şi produselor 
satelitare se regăsesc, de asemenea, în 
managementul situaţiilor de urgenţă, 
securitate şi apărare, hidrologie, telecomuni-
caţii, transporturi terestre, aeriene, maritime şi 
fluviale, agricultură, turism, sănătate, 
educaţie şi cercetare, producerea şi 
distribuirea energiei electrice şi protecţia 
mediului înconjurător.

La acest eveniment au participat înalţi 
reprezentanţi din conducerea EUMETSAT:   
dl. Angiolo ROLLI  Director Administrativ,      
dl. Ernst KOENEMANN - Director Dezvoltare 
Programe şi dl. William SEYMOUR - Şef 
Serviciul Contracte, personalităţi de prim rang 
din cadrul unor instituţii precum: Ministerul 
Mediului şi Pădurilor, Ministerul Administraţiei 
şi Internelor, Ministerul Afacerilor Externe, 
Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale din România, Ministerul Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri, Statul Major 
al Forţelor Aeriene, Academia de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-
Siseşti”, Institutul de Stiinţe Spaţiale, Agenţia 
Spaţială Română, Administraţia Română a 
Serviciilor de Trafic Aerian (ROMATSA), 
Autoritatea Aeronautică Civilă Română, 
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, 
Autoritatea Naţională pentru Cercetare 
Ştiinţifică, Institutul Naţional de Hidrologie şi 
Gospodărire a Apelor, Centrul de Studii şi 
Cercetări  Avansate (ASRC) şi firme private. 

În perioada ,  s-a 
desfăşurat la Geneva, Elveţia, 

. 
Domnul Dr. Ion SANDU, director general al 
Administraţiei Naţionale de Meteorologie şi 
Reprezentant Permanent al României pe 
lângă Organizaţia Meteorologică Mondială 
(OMM), a participat la întrunirea Congresului 
Mondial de Meteorologie, în calitate de 
delegat principal al României, la invitaţia 
secretarului general al OMM, domnul Michel 
Jarraud.

Acest eveniment s-a organizat cu scopul 
stabilirii strategiilor necesare pentru 
realizarea obiectivelor pe care această 
organizaţie şi le propune, respectiv apro-
barea planului strategic al OMM pentru 
intervalul 2012-2015, alegerea preşedintelui, 

16 mai – 3 iunie 2011
Cel de-al     

16-lea Congres Mondial de Meteorologie



vice-preşedinţilor, secretarului general, 
precum şi a membrilor Consiliului Executiv 
OMM şi aprobarea bugetului pentru perioada 
financiară următoare (2012-2015).

România, ca stat membru OMM, a fost 
reprezentată în cadrul  Segmentului la nivel 
înalt din perioada 16-17 mai 2011, organizat 
pentru înalţii demnitari (şefi de state şi 
guverne), ocazie cu care personalităţile 
prezente au luat notă de progresele 
înregistrate de această organizaţie în 
perioada anterioră şi de planul strategic 
pentru intervalul următor, care presupune 
identificarea resurselor necesare îndeplinirii 
obiectivelor principale, implicit contribuţia la 
securitatea şi bunăstarea economică a 
populaţiei.

 În cadrul acestei sesiuni s-au purtat 
discuţii care au privit stabilirea şi implemen-
tarea Cadrului Global pentru Serviciile 
Climatologice, în scopul îmbunătăţirii infor-
maţiilor din domeniul climei şi asigurării     
unei interfeţe eficiente între specialiştii 
climatologi şi factorii de decizie, Organizaţia 
Meteorologică Mondială şi membrii acesteia, 
în vederea unui mai bun management al 
riscurilor şi variabilităţii climatice şi adaptarea 
la schimbările climatice.

România, ca stat membru al OMM, prin 
intermediul Administraţiei Naţionale de 
Meteorologie, va avea ca obiective pentru 
intervalul urmator (2012-2015), îmbunătăţi-
rea prognozelor meteorologice pe durată 
scurtă şi medie cât şi a gradului de realizare a 
acestora prin achizitionarea şi folosirea 
tehnologiei de ultimă generaţie din domeniu, 
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precum şi dezvoltarea tehnicilor de alertă 
timpurie în cazul riscului de producere a 
fenomenelor meteorologice periculoase şi 
informarea la timp a autorităţilor pe plan local, 
o mai bună organizare a activităţii de 
meteorologie, conform standardelor şi 
reglementărilor OMM şi a legislaţiei Uniunii 
Europene, sporirea activităţii de pregătire a 
tinerilor cercetători, precum şi participarea   
tot mai activă la simpozioane şi conferinţe    
pe teme de meteorologie în afara graniţelor 
ţării, pentru o cooperare sporită atât la      
nivel european, cât şi mondial şi o mai bună 
vizibilitate a Serviciului Meteorologic Român. 

În perioada , 
Administraţia Naţională de Meteorologie a 
găzduit la sediul sau 

.

În perioada , a avut       
loc la sediul Administraţiei Naţionale de 
Meteorologie 

 - Lipsa apei şi seceta: acţiuni 
coordonate la nivelul regiunilor Uniunii 
Europene / WATER scarcity and droughts  
Co-ordinated activities in European Regions” 
(2010-2013)”. Acest proiect îşi propune 
un schimb de experienţă, între 14 parteneri 
din 7 state ale Uniunii Europene,  în domeniul 
secetei şi al resurselor de apă limitative. 
România este reprezentată în acest 
proiect de Ministerul Mediului şi Pădurilor, 
Administraţia Naţională de Meteorologie şi 
Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna. 

15-16 septembrie 2011

cea de-a 17-a Întrunire 
a Comitetului de Conducere LACE

5-7 octombrie

întâlnirea partenerilor  
Proiectului INTERREG IVC nr. 0541R2 
WATER CoRe

      

     



Acest proiect este o iniţiativă de proiect 
european regional în domeniul protecţiei 
mediului, care are ca scop principal 
îmbunătăţirea politicilor regionale de 
dezvoltare, modernizarea economică şi 
creşterea competitivităţii la nivelul ţărilor 
membre UE privind managementul cerinţei  
de apă în condiţii limitative. Experţii implicaţi 
în proiect vor avea, astfel, un aport major în 
fundamentarea ştiinţifică a managementului 
resurselor limitative de apă şi implicit, 
creşterea conştientizării riscului în contextul 
schimbărilor climatice viitoare.

Agenda de lucru pe toată durata 
întâlnirii a inclus Sesiunea Prezidiului            
(5 octombrie 2011), Vizita Tematică de Lucru 
la Caracal, judeţul Olt şi la Staţiunea de 
Cercetare-Dezvoltare Agricolă Drăgăneşti-
Vlaşca, judeţul Teleorman (6 octombrie) şi  un 
Seminar Tematic pentru Componenta 3         
(7 octombrie).

În perioada  s-a 
desfăşurat 

 a Administraţiei Naţionale de 
Meteorologie la sediul central din Bucureşti. 
La acest eveniment au fost invitaţi repre-
zentanţi ai Ministerului Mediului şi Pădurilor, 

17-18 noiembrie
Sesiunea anuală de comunicări 

ştiinţifice
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Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
“Gheorghe Ionescu-Siseşti” (ASAS) şi ai altor 
instituţii interesate. 

Au fost prezentate 61 de lucrări 
ştiinţifice, din care: 5 de interes general, 32 de 
prezentări orale şi 25 de postere, totalizând 
un număr de 114 autori. Dintre acestea,          
9 lucrări au fost înscrise în competiţia pentru 
premiere. 

De remarcat a fost elaborarea unei 
broşuri cu rezumatele extinse ale lucrărilor.

În acest an au fost acordate mai multe 
premii pentru cele mai bune lucrări.

1. Premiul "Nicolae Beşleagă”  a fost 
acordat celei mai bune lucrări ştiinţifice 
elaborate de un tânăr cercetător, prim autor, 
cu vârsta până în 35 de ani; 

2. Premiul Administraţiei Naţionale 
de Meteorologie s-a acordat unei lucrări 
ştiinţifice valoroase, de talie internaţională, 
realizată de specialişti ai Administraţiei 
Naţionale de Meteorologie, şi care a  
prezentat realizări recente specifice activităţii 
de meteorologie, contribuind la dezvoltarea 
domeniului. S-au punctat originalitatea 
lucrării, metodologia şi modul de prezentare.

3. Premiul de debut  a fost câştigat de 
un tânăr specialist de până în 30 de ani, 
pentru prima prezentare a unei lucrări ştiiţifice 
la care a fost autor principal. 

Criteriile de acordare a premiilor au vizat 
importanţa ştiinţifică şi/sau practică a  
problemei analizate, impactul lucrării în 
mediul operaţional, gradul de prelucrare şi 
actualitatea bibliografiei, corelaţia dintre tema 
cercetată şi medoda de cercetare utilizată, 
structura lucrării, scopul studiului, funda-
mentarea teoretică, metodele, rezultatele, 
concluziile, precum şi aportul personal al 
autorului în tema abordată.
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Caracterizarea anualǎ

În anul 2011, temperatura medie anuală pe 
ţară (9,2ºC) a  fost cu 0,3ºC mai mare decât 
normala climatologică. Abaterile pozitive au 
oscilat între 0,1ºC (martie şi mai) şi 2,6ºC 
(septembrie), iar cele negative din lunile 
februarie, aprilie, octombrie  şi noiembrie au 
fost cu 0,1ºC (aprilie) până la 2,7ºC 
(noiembrie) mai scăzute decât normalele 
climatologice (fig. 1, 2, 3).

CARACTERIZAREA METEOROLOGICĂ 
A  ANULUI 2011
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Cantitatea anuală de precipitaţii căzută 
în 2011, în medie, pe ţară (500,4 mm) a fost cu 
22% sub norma climatologică, aceasta ca 
urmare a deficitelor înregistrate în majoritatea 
lunilor. Precipitaţii excedentare s-au 
înregistrat doar în iunie şi iulie, când abaterile 
pozitive au fost cu 12%, respectiv 29% mai 
mari decât normalele climatologice. În 
celelalte 10 luni din an, abaterile au fost 
negative şi au avut valori între 10% şi 97%  
(fig. 4, 5, 6). Cele mai mari deficite s-au 
înregistrat în lunile: martie (40%), august 
(53%), septembrie (72%) şi noiembrie (97%).

Caracterizarea 
____ climatologică ____
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Fig.1. Temperatura medie lunară din România 
în anul 2011, comparativ  cu normala 

climatologică (1961-1990)

Fig. 2. Temperatura medie anuală a aerului 
2011
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Fig. 4. Cantitatea medie lunară de precipitaţii din 
România în anul 2011, comparativ  cu normala 
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Fig. 3. Abaterea temperaturii medii anuale a 
aerului din 2011 faţă de normala climatologică 

(1961-1990)
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În concluzie, anul 2011 s-a remarcat în 
mod special prin precipitaţii deficitare, luna 
noiembrie deţinând recordul în acest sens 
(cantitatea lunară de precipitaţii, medie pe 
ţară, a fost de 1,2 mm) şi secetă pedologică 
instalată începând cu luna septembrie. În 
lunile iunie şi iulie, în urma unor ploi torenţiale, 
s-au produs inundaţii rapide. În iunie, 
inundaţiile rapide au fost localizate în     
regiuni din centrul şi estul României, iar în 
iulie în regiuni din nordul, vestul, centrul şi 
sudul ţării. 

Evoluţii lunare 

În luna ianuarie temperatura medie    
pe ţară, –2,3ºC, a fost cu 0,8ºC mai mare 
decât normala climatologică. T

 Valori sub normă au fost 

emperaturile 
medii au depăşit valorile normale în zone    
din nord-vestul, centrul, nord-estul şi sud-
vestul ţării şi s-au încadrat în limite normale în 
restul teritoriului.

consemnate pe un areal restrâns în zona 
Bărăganului.

În intervalul 1-7 ianuarie vremea a     
fost mai rece decât în mod obişnuit, iar în 
intervalul 8-18 ianuarie temperatura a  crescut 
treptat, vremea devenind mai caldă decât      
în mod obişnuit în majoritatea regiunilor, 
semnalându-se recorduri ale celor mai ridicate 
temperaturi maxime şi minime zilnice. În 
perioada 23-31 ianuarie, pe fondul unei    
răciri accentuate, s-au înregistrat recorduri 
zilnice ale celor mai scăzute temperaturi 
maxime.

Regimul pluviometric a fost prepon-
derent normal şi local în sudul şi sud-estul   
ţării s-au înregistrat excedente, iar în nord-  
est, deficite. Cantitatea lunară de precipitaţii 
(fig.7), medie pe ţară, 32,3 mm, a fost cu 13% 
mai mică decât normala climatologică.

Fig. 5. Cantitatea anuală de precipitaţii  2011

Fig. 6. Abaterea cantităţii anuale de precipitaţii 
din 2011 faţă de normala climatologică 

(1961-1990)

Fig. 7. Cantitatea lunară de precipitaţii  
ianuarie 2011

A fost depăşită cantitatea maximă de 
precipitaţii căzută în 24 de ore, pentru luna 
ianuarie la staţia meteorologică Mahmudia. 

În perioada 8-18 ianuarie, precipitaţiile 
au fost preponderent sub formă de ploaie, iar 
în ziua de 16 ianuarie, în unele cartiere din 
Bucureşti, a căzut grindină.

Precipitaţii sub formă de lapoviţă şi 
ninsoare au căzut în aproape toată luna,     
dar în perioada 19-31 ianuarie ninsorile au 
fost mai importante cantitativ. În zilele de      
22 şi 23, în sud-estul ţării s-a produs viscol. În 
decursul lunii, vântul a prezentat intensificări 
în cea mai mare parte a ţării, dar mai ales pe 
crestele montane, unde a spulberat zăpada. 
Precipitaţiile sub formă de ploaie şi cele    
mixte au favorizat producerea poleiului în 
majoritatea zonelor ţării. De asemenea, în 
perioadele 1-7 şi 19-31 s-a format ceaţă 
asociată cu depuneri de chiciură. 
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ţară, 3,5ºC, a depăşit doar cu 0,1ºC normala 
climatologică. 

Regimul pluviometric a fost deficitar în 
cea mai mare parte a ţării, excepţie făcând 
unele areale din nord-vest, centru şi sud-est, 
unde abaterile cantităţilor de precipitaţii   s-au 
încadrat în limite normale sau au fost uşor 
peste normă. Cantitatea lunară de precipitaţii 
(fig.9), medie pe ţară, 21,5 mm, a fost cu 40% 
mai mică decât normala climatologică.

11

În luna februarie temperatura medie pe 
ţară, –2,3ºC, a fost cu 1,2ºC mai mică decât 
normala climatologică. Regimul termic s-a 
situat sub normă î

.  
În intervalul 5-11 februarie a avut loc o 
încălzire a vremii, iar la staţia meteorologică 
Parâng a fost înregistrată o temperatură 
maximă de 14,3ºC, în data de 8 februarie, 
care a depăşit temperatura maximă absolută 
a lunii.

Regimul pluviometric a fost deficitar 
mai ales în sud-estul ţării, excedentar în sud-
vest şi pe areale restrânse din centru şi est şi 
predominant normal în rest.

n cea mai mare parte a ţării, 
excepţie făcând nord-estul, sud-vestul şi 
zone restrânse din centrul şi sudul teritoriului, 
unde temperatura medie s-a încadrat în 
limitele normale sau a fost uşor peste normă

 Cantitatea lunară 
de precipitaţii (fig.8), medie pe ţară, 29,3 mm, 
a fost cu 17% mai mică decât normala 
climatologică.

Fig. 8. Cantitatea lunară de precipitaţii  
februarie 2011

În perioada 19-

Precipitaţiile sub formă de ploaie şi cele 
mixte au favorizat producerea poleiului în 
majoritatea zonelor ţării. De asemenea, în 
decursul lunii s-a format ceaţă – uneori 
asociată cu burniţă (5-18 februarie) sau cu 
depuneri de chiciură (1-4 februarie). În         
11 februarie şi 22-24 februarie, în sud-estul 
României şi la munte s-a produs viscol.

În luna martie temperaturile medii 
lunare s-au încadrat în limitele normale în cea 
mai mare parte a ţării. Temperatura medie pe 

28 februarie au căzut 
precipitaţii în toată ţara, mixte în primele zile, 
iar apoi sub formă de ninsoare. Stratul de 
zăpadă a atins 156 cm în Masivul Făgăraş şi 
câțiva zeci de cm în zonele mai joase de 
relief.

Fig. 9. Cantitatea lunară de precipitaţii  
martie 2011

În prima jumătate a lunii a nins temporar 
în majoritatea regiunilor ţării, iar în perioada 
15-31 martie, exceptând zona montană, 
precipitaţiile au fost preponderent sub formă 
lichidă. În unele regiuni din nord, nord-est şi 
centru sau local în sudul şi vestul ţării, 
precipitaţiile au avut caracter de aversă şi au 
fost însoţite de descărcări electrice. 

Ceaţa a fost prezentă în unele regiuni, 
mai ales dimineaţa şi noaptea, iar bruma s-a 
produs cu precădere în ultima decadă a lunii. 
Vântul a avut intensificări în majoritatea 
zonelor țării, însă mai accentuate la munte. 

În luna aprilie temperatura medie pe 
ţară, 9,1ºC, a fost cu 0,1ºC mai mică decât 
normala climatologică. Temperaturile medii 
lunare s-au situat în limite normale în   
Câmpia Română, Moldova și jumătatea  
estică a Transilvaniei. Abateri pozitive s-au 
înregistrat în vestul şi sud-vestul țării și pe 
areale restrânse în centrul Transilvaniei. 
Valori sub normă au fost consemnate în 
Dobrogea şi estul Munteniei.

Cantitatea lunară de precipitaţii        
(fig. 10), medie pe ţară, 40,9 mm, a fost cu 
21% mai mică decât normala climatologică. 
Regimul pluviometric a fost deficitar pe arii 
extinse din vestul şi sudul ţării, local 
excedentar în regiunile estice şi normal în 
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restul teritoriului. La staţia meteorologică 
Bâlea-Lac a fost depăşită cea mai mare 
cantitate de precipitaţii înregistrată de-a 
lungul timpului în luna aprilie (218,8 mm, 
vechiul record fiind de 196,1 mm, în 1984),  
iar la Bâlea-Lac, Călimani, Huedin şi Sebeş   
a fost depăşită cantitatea maximă absolută  
de precipitaţii căzută în 24 de ore. 

În perioada 5-7 aprilie, în 

 precipitaţiile 
au avut caracter de aversă şi au fost     
însoţite de descărcări electrice, iar în   
Masivul Bucegi a căzut grindină (7 aprilie). 
Cele mai însemnate cantităţi de precipitaţii  
au căzut în perioada 8-15 aprilie, când ploile 
au avut şi caracter torenţial, au fost însoţite  
de descărcări electrice, iar pe suprafeţe  mici 
din Dobrogea şi în zona localităţii Timişoara   
a căzut grindina. Au căzut precipitaţii mixte   
în Transilvania, Maramureş, nordul Moldovei, 
iar în nord-vest şi centru s-a semnalat    
îngheţ la sol. Lapoviţa şi ninsoarea au fost 
semnalate pe tot parcursul lunii la munte,  
unde stratul de zăpadă a măsurat 120-      
220 cm. Intensificăr

 

În luna mai temperatura medie pe    
ţară, 14,5ºC, a fost cu 0,1ºC peste normala 
climatologică. Temperaturile medii lunare     
s-au situat în limite normale în cea mai mare 
parte a ţării şi doar în nord-est, nord-vest şi în 
sudul litoralului Mării Negre au depăşit 
normele climatologice. În perioada 1-8 mai 
vremea a fost mai rece decât în mod obişnuit, 

Maramureş, 
Transilvania, Moldova, Dobrogea, local în 
Crişana şi Muntenia şi la munte,

i frecvente şi susţinute  
ale vântului au avut loc în majoritatea 
regiunilor ţării, însă mai accentuate la munte, 
unde viteza la rafală a fost mai mare de      
120 km/h. Pe parcursul lunii, în multe zone     
s-a semnalat ceaţă, dar şi brumă.

În perioada 1-8 mai, în Transilvania şi 
Maramureş, trecător, au căzut precipitaţii 
mixte, iar în prima jumătate a lunii, în zona 
montană înaltă au fost precipitaţii sub formă 
de lapoviţă şi ninsoare.

Vântul a avut intensificări frecvente   
în jumătatea sudică a teritoriului şi în unele 
zone s-au semnalat vijelii mai ales în zilele de 
10 şi 16 mai.

În luna iunie temperatura medie pe 
ţară, 18,6ºC, a fost cu 1,1ºC mai mare      
decât normala climatologică. Regimul termic   
a fost peste normă în aproape toate        
zonele, caracterul de vreme mai caldă decât  
în mod obişnuit fiind mai pronunţat în nordul   
şi vestul tării, dar şi în sud-estul Dobrogei.       
În intervalul 19-24 iunie, în regiunile 

Fig. 10. Cantitatea lunară de precipitaţii  
aprilie 2011

iar la staţiile meteorologice Bâlea Lac, 
Bozovici, Padeş şi Târnăveni s-au înregistrat 
cele mai scăzute minime absolute ale lunii 
mai.

 Cantitatea lunară de precipitaţii (fig. 11), 
medie pe ţară, 62,2 mm, a fost cu 18% mai 
mică decât normala climatologică. Cantităţile 
de precipitaţii totalizate în decursul lunii au 
fost deficitare în vestul, centrul şi nordul ţării, 
predominant excedentare în sud, iar în rest au 
prezentat deficite şi excedente pe arii 
restrânse. Ploile au fost sub formă de aversă, 
însoţite frecvent de descărcări electrice, 
grindină şi intensificări ale vântului. În zilele  
de 24, 25 şi 28 mai ploile au avut caracter 
torenţial şi au fost însoţite în mod frecvent de 
grindină în majoritatea regiunilor. În 25 mai,   
la Miercurea Ciuc a fost depăşită cantitatea 
maximă absolută de precipitaţii căzută în      
24 de ore (50,2 mm, vechiul record fiind      
34,4 mm, în 23 mai 1995). 

Fig. 11. Cantitatea lunară de precipitaţii  
mai 2011
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Ploile torenţiale din perioada 9 -12 iunie 
2011 au produs inundaţii în mai multe judeţe, 
au fost distruse zeci de case şi s-au înregistrat 
importante pagube materiale. Cele mai 
afectate au fost judeţele Sibiu şi Vaslui, fiind 
ameninţate şi localităţi din Covasna, Harghita 
şi Vâlcea. În Sibiu, hidrologii au declarat cod 
roşu pe mai multe râuri, iar autorităţile au 
evacuat peste 250 de persoane. Aproape o 
100 de gospodării şi 20 de hectare de teren 
agricol au fost afectate de inundaţii. Pagube 
importante au fost şi în judeţul Vaslui, unde 
peste 50 de locuinţe şi gospodării au fost 
inundate, iar şapte poduri au fost distruse în 
urma ploilor torenţiale.

La staţiile meteorologice Baraolt şi 
Bâlea-Lac a fost depăşită cea mai mare 
cantitate de precipitaţii înregistrată de-a 
lungul timpului în luna iunie, iar la Baraolt, 
Bucin şi Ceahlău-Toaca a fost depăşită 
cantitatea maximă absolută de precipitaţii 
căzută în 24 de ore. 

Precipitaţiile au avut caracter de aversă, 
deseori însemnate cantitativ, fiind însoţite de 
descărcări electrice, grindină şi intensificări 
ale vântului, uneori acestea  luând aspect de 
vijelie. 

Precipitaţiile torenţiale din perioada    
30 iunie-1 iulie 2011 au produs inundaţii care 
au afectat 16 localităţi din 9 judeţe fiind 
inundate 140 de gospodării, 150 ha de teren 
arabil, un drum naţional şi unul comunal. Cele 

Fig. 12. Cantitatea lunară de precipitaţii  
iunie 2011

În perioada 25 -28 iunie, la altitudini de 
peste 2000 m au căzut şi precipitaţii sub formă 
de lapoviţă şi ninsoare. 

În luna iulie temperatura medie pe ţară, 
20,4ºC, a fost cu 1,2ºC mai mare decât 
normala climatologică. Regimul termic a fost 
peste normă în toate regiunile, iar cele mai 
mari abateri pozitive s-au înregistrat în 
jumătatea de est a ţării.

În intervalul 1-4 iulie, când vremea a fost 
mai rece decât în mod obişnuit, la staţiile 
meteorologice Călimani şi Zimnicea s-au 
înregistrat temperaturi minime mai scăzute 
decât temperatura minimă absolută a lunii 
iulie  corespunzătoare fiecărei staţii. 

În perioada 9-20 iulie vremea a fost 
caniculară mai ales în zonele de câmpie, iar 
indicele de confort termic a atins sau depăşit 
pragul critic de 80. La staţia meteorologică 
Deva s-a înregistrat cea mai ridicată 
temperatură minimă lunară din şirul de 
observaţii.

Cantitatea lunară de precipitaţii (fig. 13), 
medie pe ţară, 101 mm, a fost cu 29% peste 
normala climatologică. Precipitaţiile totalizate 
în decursul lunii au fost preponderent 
excedentare în regiunile vestice, sudice şi 
sud-estice, iar în cele estice şi centrale, local, 
deficitare.

Fig. 13. Cantitatea lunară de precipitaţii  
iulie 2011

extracarpatice, vremea a fost caniculară, iar 
indicele de confort termic, în zilele de 19, 23 şi 
24, a atins şi depăşit uşor pragul de 80 de 
unităţi. În intervalul 25-30 iunie temperatura a 
scăzut semnificativ, ajungând sub valorile 
normale pentru această perioadă. 

Cantitatea lunară de precipitaţii         
(fig. 12), medie pe ţară, 99,6 mm, a fost cu 
12% peste normala climatologică. Regimul 
pluviometric a fost excedentar în centru,    
sud şi est, deficitar în vest şi în sudul  
Dobrogei şi normal în rest. S-au înregistrat 
ploi frecvente, mai ales averse, deseori 
însemnate cantitativ, însoţite de vânt cu 
aspect de vijelie, descărcări electrice şi 
grindină. 
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septembrie, indicele de confort termic (ITU) a 
atins şi depăşit uşor pragul critic de 80 de 
unităţi.

La staţia meteorologică Sinaia 1500 a 
fost înregistrată o temperatură maximă 
(27,2ºC, 14 septembrie 2011) mai mare decât 
temperatura maximă absolută a lunii (25,5 ºC, 
7 septembrie 1968).

Cantitatea lunară de precipitaţii         
(fig. 15), medie pe ţară, 12,8 mm, a fost cu 
72% sub norma climatologică, regimul 
pluviometric la nivelul întregii ţări fiind 
deficitar. Cele mai mari deficite, cuprinse între 
75 şi 100%, s-au înregistrat în special în 
jumătatea sudică a ţării, dar şi pe zone întinse 
din Transilvania şi Moldova. În nord, nord-est 
şi local în rest, precipitaţiile s-au încadrat în 
limite normale.

Fig. 14. Cantitatea lunară de precipitaţii  
august 2011

Fig. 15. Cantitatea lunară de precipitaţii  
septembrie 2011
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mai afectate judeţe au fost: Alba, Argeş, 
Braşov, Buzău, Cluj, Dolj, Mureş, Sibiu şi 
Suceava.

De asemenea, precipitaţiile din 29-      
30 iulie 2011 au afectat judeţele Arad, 
Harghita şi Caraş-Severin, fiind inundate mai 
multe gospodării, terenuri agricole, poduri, 
drumuri judeţene şi comunale. Traficul 
feroviar a fost blocat în localitatea Mihăileni 
(jud. Harghita), din cauza aluviunilor aduse pe 
calea ferată de torentele formate pe versanţi, 
iar în judeţul Maramureş  DN18 a fost închis în 
urma surpării unui versant.  

La 5 staţii meteorologice a fost depăşită 
cantitatea maximă absolută de precipitaţii 
căzută în 24 de ore. La Şiria suma lunară de 
precipitaţii a fost de 235,2 mm find depăşită 
cea mai mare cantitate de precipitaţii 
înregistrată de-a lungul timpului în luna iulie 
(176,2 mm, în 1997).

În zilele de 2 şi 3 iulie, în Munţii Bucegi, 
la altitudini de peste 2000 m, izolat, au căzut 
precipitaţii sub formă de ninsoare.

În luna august temperatura medie pe 
ţară, 20,2ºC, a depăşit cu 1,5ºC normala 
climatologică, regimul termic  fiind peste 
normă în toate regiunile. Cele mai mari 
abateri pozitive au fost în jumătatea de vest    
a ţării, valori cu 2-3ºC peste norma 
climatologică fiind înregistrate în mod 
frecvent şi la staţiile meteorologice din zona 
montană. Indicele de confort termic (ITU) a 
atins şi depăşit uşor pragul critic de 80 unităţi, 
mai ales în perioada 23-26 august, pe arii 
extinse în vest, sud-vest, centru şi sud şi izolat 
în restul teritoriului.

Cantitatea de precipitaţii (fig. 14), medie 
pe ţară, 30 mm, a fost cu 53% mai mică decât 
normala climatologică. Precipitaţiile au fost 
deficitare în majoritatea regiunilor, exceptând 
zone din centrul, sudul şi estul ţării unde s-au 
încadrat în limite normale sau au fost 
excedentare. 

La staţia meteorologică Călimani a fost 
depăşită cantitatea maximă absolută de 
precipitaţii căzută în 24 de ore (43,3 mm, 
cazuţi în 10 august 2011, faţă de 38,5 mm 
înregistraţi în 5 august 2006).

În luna septembrie temperatura medie 
pe ţară, 17,7ºC, a depăşit cu 2,6ºC normala 
climatologică, regimul termic fiind peste 
normă. Abaterile pozitive au fost mai mari    
de 2ºC în aproape toate regiunile, iar în     
sud-vestul României  temperatura medie a 
depăşit cu peste 4ºC normala climatologică. 
În sudul şi sud-estul ţării, în perioada 13-15 

În luna octombrie temperatura medie 
pe ţară, 8,1ºC, a fost cu 1,6ºC mai mică decât  
normala climatologică, regimul termic 
situându-se sub normă în majoritatea 
regiunilor. Excepţie au făcut areale din sud, 
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est şi centru unde abaterile  temperaturilor   
s-au încadrat în limite normale.

La staţiile meteorologice Gura Portiţei, 
Padeş şi Sf. Gheorghe (jud. Tulcea) a fost 
înregistrată o temperatură maximă lunară mai 
mare decât temperatura maximă absolută a 
lunii, iar la staţiile meteorologice Padeş şi 
Bozovici a fost înregistrată o temperatură 
minimă lunară mai mică decât temperatura 
minimă absolută a lunii.

Cantitatea lunară de precipitaţii        
(fig. 16), medie pe ţară, 30,6 mm, a fost cu 
20% mai mică decât normala climatologică. 
Precipitaţiile totalizate în decursul lunii au  
fost excedentare în est, sud-est, sud şi 
extremitatea vestică a ţării, iar în restul 
teritoriului au fost apropiate de valorile 
normale şi s-au situat sub acestea pe areale 
restrânse din centrul ţării. 
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Fig. 16. Cantitatea lunară de precipitaţii 
octombrie 2011

Pe aproape tot parcursul lunii, la  
munte, au fost precipitaţii sub formă de 
lapoviţă şi ninsoare, iar în Carpaţii Orientali    
şi Meridionali în perioada 8-12 octombrie      
s-a depus strat de zăpadă ce a atins 31 cm.  
De asemnea, au căzut precipitaţii mixte în 
nordul, centrul şi estul ţarii, iar în rest 
precipitaţiile au fost sub formă de ploaie. 

La Mangalia, în 17 octombrie au căzut 
111,6 mm de apă în 24 de ore, acesta          
fiind un nou record absolut, iar suma lunară  
de precipitaţii a fost 200,1 mm, ceea ce 
reprezintă record pentru luna octombrie la 
Mangalia. 

Local, în Transilvania, Moldova, Banat 
şi izolat în Maramureş, nordul Olteniei şi al 
Munteniei s-au produs brumă şi îngheţ la sol. 

În luna noiembrie temperatura medie 
pe ţară, 1,5ºC, a fost cu 2,7ºC mai mică decât 
normala climatologică, regimul termic 

situându-se sub normă în majoritatea 
regiunilor, excepţie făcând unele areale din 
zona montană, unde acesta a fost normal sau 
peste normă. Abaterile negative au fost mari în 
majoritatea regiunilor, dar mai cu seamă în 
centrul ţării şi local în vestul şi nord-vestul 
acesteia unde mediile temperaturii au fost mai 
mici cu circa 4°C decât normala climatologică. 
Cea mai mare abatere negativă a fost  -4,8°C 
şi s-a înregistrat la staţia meteorologică Sebeş 
(jud. Alba)

Cantitatea lunară de precipitaţii         
(fig. 17), medie pe ţară, 1,2 mm, a fost cu    
97% mai mică decât normala climatologică. 
Precipitaţiile atmosferice au lipsit sau au fost 
reduse cantitativ în toată ţara, prin urmare 
precipitaţiile au fost deficitare în toată 
România, deficitele fiind cuprinse între 85 şi 
100% . În majoritatea regiunilor a plouat sub    
1 mm şi doar izolat, la munte sau pe areale   
din exteriorul arcului carpatic, sumele lunare 
de precipitaţii au fost mai mari, dar n-au atins 
totuşi 10 mm. Cea mai mare cantitate lunară 
de precipitaţii a fost de 9,1 mm şi s-a înregistrat 
la staţia meteorologică Bârnova-Radar.

Fig. 17. Cantitatea lunară de precipitaţii  
noiembrie 2011

În perioada 8-9 noiembrie au căzut 
precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare în 
Carpaţii Meridionali şi Orientali. Strat de 
zăpadă s-a depus doar în zona montană 
înaltă, la staţia meteorologică Bâlea-Lac 
măsurând sub 5 cm. 

Pe parcursul lunii au mai fost semnalate: 
ceaţa, chiciura şi burniţa asociată cu poleiul.

În luna decembrie temperatura medie 
pe ţară, 1,4ºC, a fost cu 2ºC mai mare decât 
normala climatologică. Regimul termic s-a 
situat peste normă în toată ţara, abaterile 
având valori de peste 1,5°C în majoritatea 
regiunilor. În nord-est şi, local, în nord-vestul 
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ţării mediile de temperatură au fost mai mari 
cu peste 3°C decât normala climatologică, iar 
cea mai mare abatere pozitivă a fost de 3,7°C 
şi s-a înregistrat la staţia meteorologică      
Tg. Neamţ. 

În data de 5 decembrie, la staţiile 
meteorologice Băileşti, Olteniţa, Slobozia şi 
Zimnicea a fost depăşită temperatura 
maximă absolută a lunii.

Cantitatea lunară de precipitaţii (fig.18), 
medie pe ţară, 39 mm, a fost cu 10% mai mică 
decât normala climatologică.

Precipitaţiile au fost deficitare ori s-au 
încadrat în limite normale în cea mai mare 
parte a ţării, dar s-au înregistrat şi precipitaţii 
excedentare în nord-vestul ţarii şi, izolat, în 
vest, centru, sud şi pe litoral.

Pe parcursul lunii au căzut precipitaţii 
sub formă de ploaie, lapoviţă şi ninsoare în 
majoritatea regiunilor ţării. În prima jumătate 
a lunii s-a depus strat de zăpadă doar în 
regiunile montane şi a măsurat până la 56 cm 
(Vf. Ţarcu), iar în a doua jumătate a lunii s-a 
format şi în Transilvania (până la 12 cm), 

Fig. 18. Cantitatea lunară de precipitaţii 
decembrie 2011

Moldova (până la 7 cm) şi, izolat, în celelalte 
regiuni (sub 5 cm). La munte stratul de 
zăpadă a atins 66 cm.

Ceaţa a persistat în întreaga lună pe 
areale extinse din ţară, uneori fiind asociată 
cu depunere de chiciură.

CARACTERIZAREA METEOROLOGICĂ A ANULUI 2011

Caracterizarea agrometeorologică 
____ a anului agricol 2010-2011 ____

Caracterizarea fenomenelor agro-
meteorologice de risc termic şi hidric     
implică identificarea parametrilor şi a 
pragurilor  critice pe intervale calendaristice 
specifice, care corespund cu parcurgerea 
proceselor  de creştere şi dezvoltare a 
plantelor. Analiza unui an agricol (septembrie-
august), constă în stabilirea gradului de 
favorabilitate din punct de vedere agrometeo-
rologic pentru agricultură. Aceste analize    
pot fi periodice, reprezentând starea reală a 
efectelor cumulative ale unei perioade       
mai scurte  sau mai lungi de timp (decadal, 
bilunar, lunar, sezonier, anual) sau pot fi 
permanente. Prin monitorizarea şi suprave-
gherea permanentă a fenomenelor de 
risc/stres se pot adopta cele mai eficiente 
măsuri de prevenire şi diminuare a efectelor 
asupra producţ i i lor agricole. Analiza 
condiţiilor agrometeorologice din anul agricol  
1 septembrie 2010-31 august 2011 şi 
impactul acestora asupra stării de vegetaţie    
a culturilor de grâu de toamnă şi a producţiilor 
agricole obţinute se realizează prin carac-
terizarea următorilor parametri:
· Regimul hidrotermic din aer şi sol în 

perioada însămânţărilor de toamnă. Starea 

de vegetaţie a culturilor de toamnă la 
intrarea în repausul vegetativ:

– åT > 0°C (unităţi de căldură) în 
intervalul septembrie-octombrie 2010;

– Precipitaţii septembrie-octombrie 2010;
– Temperatura medie decadică în  sol, la 

adâncimea de 10 cm (1-10 octombrie; 
11-20 octombrie; 21-31 octombrie 
2010);

– Rezerva de umiditate la data de          
30 septembrie 2010, în stratul de sol    
0-20 cm (ogor).

· Asprimea iernii şi impactul ei asupra 
vegetaţiei:

– åT < 0°C (unităţi de frig) în intervalul     
01 noiembrie 2010-31 martie 2011;

– åTmin. < –15°C (unităţi de ger),            
1 noiembrie 2010-31 martie 2011.

· Particularităţile perioadei de tranziţie de la 
iarnă la primăvară:

– åT > 0°C (unităţi de căldură) în 
intervalul 1 februarie – 10 aprilie 
2011;

– Precipitaţii   1 noiembrie 2010 –        
31 martie 2011;
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– Rezerva de umiditate la 31 martie şi 
31 mai 2011, în stratul de sol             
0-100 cm, pentru cultura grâului de 
toamnă;

– Temperatura medie decadică în     
sol, la adâncimea de 10 cm           
(1- 10 aprilie; 11-20 aprilie 2011).

· Analiza în dinamică a precipitaţiilor şi 
efectele acestora asupra stării de vegetaţie 
şi productivităţii culturilor, evoluţia 
regimului termic cu impact asupra datelor 
de producere a fazelor fenologice la 
principalele culturi agricole:

– Precipitaţii în intervalul 1 iunie-         
31 august 2011 şi anul agricol           
1 septembrie 2010-31 august 2011;

– Intensitatea arşiţei în intervalul           
1 iunie-31 august 2011 (unităţi de 
arşiţă åTmax. > 32°C).

Luna septembrie 2010 s-a caracterizat 
printr-o alternanţă de zile mai calde decât în 
mod obişnuit cu zile în care a predominat un 
regim termic al aerului normal, în majoritatea 
zonelor de cultură ale ţării. Maximele din aer  
s-au încadrat între 12...23°C, iar minimele 
0...20°C, cele mai scăzute valori (0...5°C) 
semnalându-se în depresiunile nordice şi 
centrale. Pe ansamblu, s-au înregistrat ploi 
locale cu caracter de aversă în aproape toată 
ţara, fiind însoţite de descărcări electrice şi 
intensificări temporare ale vântului. Totodată, 
în jumătatea de nord a ţării cantităţile de apă 
au semnificative din punct de vedere agricol.

La sfârșitul lunii septembrie 2010, în 
stratul de sol 0-20 cm (ogor), rezerva de 
umiditate se situa în limite satisfăcătoare, 
200-300 mc/ha, până la apropiate de optim, 
300-450 mc/ha şi optime, 450-570 mc/ha, pe 
majoritatea suprafeţelor agricole ale ţării    
(fig. 19). În Dobrogea, cea mai mare parte a 
Munteniei şi Olteniei, sud-estul Moldovei şi 
sud-vestul Banatului, conţinutul de apă din 
sol prezenta valori deosebit de scăzute, 40-
150 mc/ha (secetă pedologică puternică şi 
extremă) şi scăzute, 150-200 mc/ha (secetă 
pedologică moderată).

În condiţiile agrometeorologice menţio-
nate, la culturile prăşitoare şi speciile pomi-
viticole s-a înregistrat o evoluţie normală a 
proceselor de maturare, în aproape toată 
ţara. Totodată, regimul hidrotermic din aer şi 
sol a fost favorabil desfăşurării fazelor de 
germinare, răsărire şi formare a primelor 
frunze la cele deja semănate, îndeosebi pe 

arealele agricole cu o aprovizionare satisfăcă-
toare cu apă a solului din zonele de câmpie. 
Pe suprafeţe agricole extinse din sudul şi  
sud-estul teritoriului, lipsa apei din sol a 
determinat desfăşurarea cu dificultate a 
lucrărilor de pregătire a patului germinativ, 
precum şi încetinirea proceselor de răsărire şi 
dezvoltare a primelor perechi de frunze, 
îndeosebi la rapiţa de toamnă. În general, 
condiţiile agrometeorologice au permis 
continuarea lucrărilor specifice (recoltarea, 
eliberarea terenurilor de resturile vegetale, 
pregătirea patului germinativ, semănatul, 
etc.), în aproape toate zonele de cultură.

Luna octombrie 2010 s-a caracterizat, 
în general, printr-o vreme normală sub aspect 
termic, pe aproape întreg teritoriul agricol al 
ţării. Temperaturile medii diurne ale aerului au 
fost cuprinse între 2...16°C, limite apropiate 
de mediile multianuale. Temperaturile 
maxime din aer au oscilat între 4...21°C, iar 
minimele între -4...15°C în aproape toată   
ţara şi între -9...-4°C în zonele depresionare, 
unde s-au produs brumă şi îngheţ superficial 
la sol. Precipitaţiile au fost sub formă de ploi 
locale, însoţite de intensificări temporare ale 
vântului, în cea mai mare parte a zonelor de 
cultură. 

În primele decade ale lunii octombrie, 
regimul termic mediu diurn al solului la 
adâncimea de 10 cm prezenta valori optime 
(11...14°C) pentru efectuarea însămânţărilor 
de toamnă, precum și pentru parcurgerea 
primelor faze de vegetaţie la culturile deja 
semănate, în majoritatea zonelor agricole   
ale ţării. Valori mai scăzute, 7...10°C, s-au 
semnalat în nordul Moldovei, Maramureș și 
nord-estul Transilvaniei.

Sub aspect pluviometric, din analiza 
cantităţilor de precipitaţii înregistrate în 
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Fig. 19. Rezerva de umiditate în stratul de sol 
0-20cm (ogor) la data de 30 septembrie 2010
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Pe parcursul lunii noiembrie s-a menţinut o 
vreme mai caldă decât în mod obişnuit, la 
nivelul întregii ţări, exceptând ultimele zile 
când a predominat un regim termic al    aerului 
mai scăzut decât în mod normal. Regimul 
termic mediu diurn al aerului s-a situat între 
–2°...21°C, abaterile termice pozitive fiind de 
1°...14°C şi –8°...11°C spre sfarşitul 
perioadei, valori mai scăzute cu 1°...6°C în 
raport cu mediile multianuale. Maximele din 
aer au fost cuprinse între –1°...28°C, iar 
minimele între –2°...13°C în cea mai mare 
parte a ţării şi –14°...–3°C în depresiunile din 
Transilvania. Sub aspect pluviometric, s-au 
înregistrat precipitaţii sub formă de ploi locale, 
izolat sub formă de aversă, în cea mai mare 
parte a ţării, dar şi mixte (ploaie, lapoviţă, 
ninsoare), îndeosebi în nordul, centrul şi 
vestul ţării. 

Regimul termic favorabil din aer şi sol  a 
imprimat ritmuri normale de vegetaţie la 
culturile agricole în cea mai mare parte a 
teritoriului agricol. Totodată, în zonele 
depresionare din centrul şi nordul ţării, ca 
urmare a temperaturilor minime din aer  
situate sub pragurile biologice critice (–10°C), 
de rezistenţă a plantelor, procesele de 
creştere  şi dezvoltare la culturile de câmp    
au fost încetinite şi chiar întrerupte temporar. 
Uniformitatea şi vigurozitatea speciilor de 
toamnă erau bune medii, în genera, şi, 
îndeosebi la cele înfiinţate în perioada  
optimă, fiind medii slabe la culturile semănate 
în afara epocii. Fenologic, orzul şi grâul de 
toamnă semănate în epoca optimă se aflau   
în fazele de formare a frunzei a treia (60-
100%) şi înfrăţire (10-100%), iar în culturile   
înfiinţate tardiv se definitiva faza de 
germinare, continuându-se fazele de răsărire 
şi de apariţie a frunzei a treia (10-100%). 

Pe parcursul lunii decembrie 2011 a 
predominat o alternanţă de zile nomale       
sub aspect termic, cu perioade în care  
regimul termic din aer a fost mai scăzut    
decât  în  mod obişnuit, chiar deosebit de 
scăzut în zilele  cele mai reci. Temperatura 
medie diurnă a aerului a fost cuprinsă între 
–6...13°C în intervalele calde, abaterile 
termice pozitive fiind de 1...13°C şi –18...3°C 
în perioadele reci, valori mai scăzute cu 
1...13°C. Temperaturile maxime din aer s-au      
încadrat între –5...19°C, iar cele minime    
între  –19...10°C, mai scăzute (–25...20°C)   
în depresiunile nordice şi centrale,  
producându-se îngheţ la sol. Pe ansamblu, 
precipitaţiile au fost predominant sub formă de 
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intervalul 01 septembrie-31 octombrie 2010, 
ce corespunde perioadei de bază pentru 
desfășurarea campaniei însămânţărilor de 
toamnă, a rezultat că, în general, cantităţile 
totale de apă înregistrate la staţiile 
meteorologice au fost optime (81-150 l/mp), 
în majoritatea regiunilor agricole. În sudul și 
local în centrul și estul Transilvaniei, centrul și 
sud-vestul Banatului, centrul Dobrogei, izolat 
în estul și centrul Munteniei, precipitaţiile au 
fost deficitare (46-80 l/mp). Cantităţi de 
precipitaţii abundente (151-200 l/mp) şi chiar 
excedentare (201-298 l/mp) s-au semnalat 
local în nord-vestul Olteniei, centrul 
Maramureşului, izolat în estul Moldovei şi al 
Crişanei (fig. 20).

Fig. 20. Precipitaţii căzute în intervalul                  
1 septembrie-31 octombrie 2010 la staţiile 

meteorologice reprezentative pentru teritoriul 
agricol al ţării

Procesele vegetative ale cerealierelor de 
toamnă înfiinţate în epoca optimă s-au 
desfăşurat pe ansamblu normal în aproape 
toate regiunile agricole, iar în zonele 
depresionare, pe fondul temperaturilor 
minime mai scăzute din aer şi sol, ritmurile de 
creştere şi dezvoltare la culturile de rapiţă, orz 
şi grâu de toamnă au evoluat uşor mai lent. 
Culturile de orz şi grâu de toamnă înregistrau 
fazele de germinare şi răsărire (10-100%) pe 
majoritatea suprafeţelor de cultură, cele mai 
avansate fenologic fiind culturile din sudul şi 
estul ţării, aflate în faza de formare a primelor 
frunze adevărate (10-40%). Uniformitatea şi 
vigurozitatea cerealierelor semănate în 
epoca optimă se prezenta în general bună şi 
medie, respectiv medie şi slabă în culturile 
tardive. Pe ansamblu, lucrările agricole de 
toamnă (recoltare, transport, depozitare, 
arături etc.)  s-au efectuat în condiţii bune, 
exceptând zilele cu precipitaţii.
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suprafeţele cu strat superficial de zăpadă      
(1-5 cm sau aspect peticit) s-au semnalat 
brunificări (arsuri) ale vârfului frunzelor, în 
special la culturile înfiinţate în afara epocii 
optime şi nepregătite pentru a rezista la 
condiţiile de iernare. Funcţie de data 
semănatului şi condiţiile pedo-climatice, 
cerealierele de toamnă (orz şi grâu) 
parcurgeau fazele de răsărire, formare a 
frunzei a treia şi înfrăţire (10-100%) în cea  
mai mare parte a zonelor de cultură, plantele 
având pe ansamblu 1-2 fraţi bine dezvoltaţi. 
Starea de vegetaţie a plantelor era, în general, 
bună şi medie, iar la culturile semănate după 
20 octombrie, uniformitatea şi vigurozitatea 
plantelor era medie şi slabă.

În ianuarie 2011, vremea mai caldă de  
la începutul lunii a intrat într-un proces de 
răcire accentuată, devenind rece  în cea mai 
mare parte a teritoriului agricol, chiar geroasă 
noaptea şi dimineaţa, îndeosebi în centrul, 
nordul şi sudul ţării. Temperaturile medii 
diurne ale aerului au oscilat între –8...12°C în 
prima parte a perioadei, mai ridicate cu 
1...14°C comparativ cu mediile multianuale   
şi –20...5°C în ultimele zile, abaterile termice 
negative fiind de 1...15°C. Maximele din aer 
au fost cuprinse între –14...16°C, iar minimele 
între –25...10°C. În condiţiile menţionate, la 
culturile de toamnă şi speciile pomi-viticole se 
semnala repausul biologic pe întreg teritoriul 
agricol al ţării. În zilele geroase în care           
s-au înregistrat temperaturi minime negative 
în aer deosebit de scăzute, situate sub limitele 
biologice critice de rezistenţă a plantelor 
(–10...–15...–20°C), la cerealierele de toamnă 
s-a semnalat deprecierea aparatului foliar  
prin brunificări şi degerături ale vârfului 
frunzelor, în special pe terenurile agricole    
fără strat protector sau cu strat superficial     
de zăpadă (sub 10 cm), îndeosebi din sudul, 
sud-estul şi estul ţării. De asemenea, local, pe 
terenurile cu un strat persistent de zăpadă, 
plantele nu au fost afectate de temperaturile 
scăzute din aer şi sol, acestea prezentând o 
stare de vegetaţie în general medie. Totodată, 
pe terenurile cu drenaj defectuos din sudul şi 
vestul ţării se semnalau băltiri de apă la 
suprafaţa solului, existând astfel posibilitatea 
asfixierii plantelor. 

Potenţialul termic al perioadei de trecere 
de la iarnă la primăvară este exprimat prin 
indicele de împrimăvărare (Σtmed>0°C) 
calculat la nivelul intervalului 1 februarie-        
10 aprilie 2011 (fig. 22). Acesta a totalizat  
201-400 unităţi de căldură, ceea ce semnifică 

Temperaturile deosebit de scăzute    
din aer şi sol au determinat menţinerea     
stării de repaus vegetativ pe aproape      
întreg teritoriul agricol, cu excepţia unor 
suprafeţe restrânse din Câmpia Română, 
unde procesele fiziologice ale culturilor de 
câmp au înregistrat o evoluţie lentă, 
îndeosebi în ultimele zile ale perioadei. Deşi 
temperaturile minime negative din aer s-au 
situat frecvent sub limitele biologice critice    
de rezistenţă a plantelor (–10...–15...–20°C), 
îndeosebi în prima parte a intervalului, 
datorită prezenţei stratului protector de 
zăpadă nu s-au produs vătămări semnifi-
cative ale aparatului foliar la culturile de 
toamnă (rapiţă, orz şi grâu). Doar pe 

ninsoare în aproape toată ţara, dar şi  mixte 
(ploaie, lapoviţă, ninsoare), îndeosebi spre 
sfârşitul intervalului. De asemenea, 
precipitaţile au fost însoţite de intensificări ale 
vântului, izolat cu aspect de viscol.

Analiza cuantumului de temperaturi 
medii diurne negative ale aerului (ΣTmed. < 
0°C) înregistrate în perioada 1 noiembrie 
2010-31 martie 2011 şi evaluarea condiţiilor 
de iernare la speciile de câmp şi pomi-viticole 
evidenţiază o intensitate moderată, 201-300 
unităţi de frig/iarnă normală, pe suprafeţe 
extinse din sudul şi vestul ţării. O intensitate 
redusă a frigului,  sub 200 unităţi de frig/iarnă 
blândă, se semnalează în sudul şi estul 
Dobrogei, sudul şi, izolat, în centrul Banatului,  
nord-vestul şi sud-vestul Munteniei, nord-
estul şi sud-vestul Olteniei. În cea mai mare 
parte a Moldovei, Transilvaniei şi izolat în 
estul Munteniei şi s-a semnalat o intensitate 
ridicată şi chiar accentuată a frigului, 301-400 
unităţi şi chiar peste 400 unităţi de frig/iarnă 
rece şi foarte rece (fig.21).

Fig. 21. Asprimea iernii. 
1 noiembrie 2010-31 martie 2011
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o împrimăvărare moderată şi normală, în      
cea mai mare parte a teritoriului agricol. O 
împrimăvărare timpurie şi foarte timpurie, 
401-416 unităţi de căldură, s-a semnalat în 
sud-vestul Banatului. Local, în zonele 
depresionare din estul Transilvaniei s-au 
cumulat 166-200 unităţi de căldură 
(împrimăvărare târzie). 

Fig. 22. Indicele de împrimăvărare. 
1 februarie-10 aprilie 2011

În intervalul 1 noiembrie 2010-             
31 martie 2011, ce corespunde perioadei de 
acumulare a apei în sol, se evidenţiază faptul 
că pe aproape întreg teritoriul agricol al ţării 
predomină un regim pluviometric secetos  
(82-150 l/mp) şi moderat de secetos                    
(151-200 l/mp), comparativ cu necesarul de 
apă al culturilor de câmp, pe majoritatea 
suprafeţelor agricole ale ţării. Un regim 
pluviometric optim (201-400 l/mp), s-a 
semnalat pe suprafeţe extinse din jumătatea 
de vest a teritoriului. Izolat, în nord-vestul 
Olteniei s-au înregistrat cantităţi excedentare 
de precipitaţii, 401-449 l/mp (fig. 23).

La data de 31 martie 2011, în cultura 
grâului de toamnă, rezerva de umiditate 
accesibilă plantelor pe profilul de sol 0-       
100 cm, se încadra în limite satisfăcătoare 
(900-1200 mc/ha) până la apropiate de optim 
(1200-1600 mc/ha), la nivelul întregului 
teritoriu agricol al ţării (fig. 24).

Procesele de creştere şi dezvoltare ale 
cerealierelor de toamnă (orz şi grâu) s-au 
desfăşurat pe ansamblu normal în cea mai 
mare parte a zonelor agricole ale ţării, ritmurile 
vegetative ale plantelor fiind mai intense în 
jumătatea de sud a ţării. De asemenea, în 
nordul Moldovei, procesele biologice ale 
plantelor au evoluat uşor mai lent. Starea de 
vegetaţie a culturilor se menţinea în general 
bună şi medie, iar în semănăturile efectuate în 
afara epocii  optime, medie şi slabă. Orzul şi 
grâul de toamnă, în funcţie de data 
semănatului şi condiţiile pedo-climatice, se 
aflau în fazele de răsărire (80-100%), apariţia 
frunzei a treia (20-100%) şi înfrăţire (10-
100%), plantele având un număr mediu de    
1-4 fraţi. De asemenea, în sud-vestul 
teritoriului agricol, izolat se semnala  
alungirea paiului (10-25%).

În prima decadă a lunii mai 2011 a 
predominat o vreme normală sub aspect 
termic, iar spre sfârşitul intervalului s-a  
produs o încălzire, în toate regiunile agricole 
ale ţării. Temperatura medie diurnă a aerului a 
fost cuprinsă între 3...18°C în primele zile, 
apropiată de mediile multianuale şi 13...25°C 
spre sfârşitul intervalului, valori mai ridicate  
cu 1...7°C comparativ cu normalul perioadei. 
Temperaturile maxime din aer au fost oscilat 
între 7...32°C, iar minimele între 1...19°C, 
valori mai scăzute înregistrându-se la 
începutul perioadei în zonele depresionare. 

Fig. 23. Precipitaţii căzute în intervalul                 
1 noiembrie-31 martie 2011 la staţiile 

meteorologice reprezentative pentru teritoriul 
agricol al ţării

Fig. 24. Rezerva de umiditate în stratul de sol 
0-100cm în cultura grâului de toamnă, la data de 

31 martie 2011



21

Fig. 26. Rezerva de umiditate în stratul de sol 
0-100cm în cultura de porumb, 

la data de 27 iulie 2011

Pentru evaluarea condiţiilor agro-
meteorologice din perioada cu cerinţe 
maxime faţă de apă ale culturilor agricole 
(iunie-august) s-au prelucrat date privind 
intensitatea şi durata fenomenului de „arşiţă”. 
Astfel, analiza „arşiţei”, exprimată prin 

intensitate (ΣTmax 32C/unităţi de „arşiţă”) şi 
durată (număr de zile), a evidenţiat faptul că, 
în intervalul 1 iunie-31 august 2011, atât 
cuantumul unităţilor, cât şi numărul de zile de 
„arşiţă” au fost reduse sau chiar absente       
(0-50 unităţi de „arşiţă”) în cea mai mare parte 
a regiunilor agricole  (fig. 27). O intensitate 
ridicată a fenomenului de „arşiţă” (51-90 
unităţi de „arşiţă”) s-a semnalat pe suprafeţe 
extinse din Crişana, nordul şi vestul Banatului, 
în sudul Olteniei şi sud-vestul Munteniei. 
Izolat, în sudul Olteniei s-a înregistrat o 
intensitate accentuată a arşiţei (>91 unităţi de 
„arşiţă”). 

În perioada de consum maxim de apă    
al plantelor agricole (lunile iunie, iulie şi 
august), cantităţile de precipitaţii înregistrate 

≥
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Precipitaţiile înregistrate au fost sub formă   
de aversă, însoţite de descărcări electrice, 
intensificări temporare ale vântului şi, local, 
căderi de grindină. De asemenea, cantităţile 
de apă au fost în general semnificative din 
punct de vedere agricol.

La sfârșitul lunii mai, gradul de 
aprovizionare cu apă accesibilă plantelor       
de grâu de toamnă pe adâncimea de sol        
0-100 cm, înregistra valori satisfăcătoare, 
900-1200 mc/ha şi apropiate de optim, 1200-   
1430 mc/ha, în majoritatea zonelor de cultură 
ale ţării. Deficite de umiditate în sol, seceta 
pedologică fiind moderată,600-900 mc/ha şi 
puternică, 560-600 mc/ha, se înregistrau pe 
suprafeţe agricole extinse din Dobrogea, 
nordul Moldovei, nord-estul Munteniei, sudul 
Olteniei, local în vestul Banatului şi al Crişanei 
( fig. 25).

Fig. 25. Rezerva de umiditate în stratul de sol 
0-100cm în cultura grâului de toamnă, 

la data de 31 mai 2011

În general, ritmurile de vegetaţie în 
desfăşurarea proceselor biologice la culturile 
de câmp şi speciile pomi-viticole au fost 
normale în aproape toate zonele  de cultură şi 
mai intense pe suprafeţele cu o bună 
aprovizionare cu apă a solului. La culturile de 
toamnă din epoca optimă uniformitatea şi 
vigurozitatea plantelor se menţineau pe 
ansamblu bune medii, respectiv medii slabe  
în semănăturile întârziate fenologic, precum  
şi pe terenurile cu deficite de apă în sol. 
Culturile de orz şi grâu de toamnă înfiinţate în 
perioada optimă se aflau în fazele de „burduf” 
şi înspicare (50-100%) şi înflorire (10-100%), 
iar, local, în sudul ţării, la începutul maturităţii 
în lapte (10-20%). Plantele prezentau un 
număr de 4-23 frunze, din care 1-6 bazale 
îngălbenite/ uscate, înălţimea de 50-100 cm şi 
o densitate de 280-570 plante/mp. În culturile 
tardive s-a definitivat faza de alungire a paiului 

(100%), plantele aflându-se în fazele de 
înspicare (10-100%) şi înflorire (10-100%).
Local, în Muntenia se menţinea atac de 
făinare (Eryphae graminis).

La sfârşitul lunii iulie, rezerva de 
umiditate în cultura neirigată de porumb pe 
profilul de sol 0-100 cm, se încadra în limite 
satisfăcătoare (900-1200 mc/ha), până la 
apropiate de optim (1200-1500 mc/ha) şi local 
optime (1500-1740 mc/ha), în majoritatea 
zonelor de cultură ale ţării. Deficite de 
umiditate în sol (secetă pedologică moderată, 
puternică şi izolat extremă) se înregistrau pe 
areale agricole din sud-estul, estul şi, local, 
vestul teritoriului ( fig. 26).
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Fig. 28. Precipitaţii căzute în intervalul                 
1 iunie-31 august 2011 la staţiile meteorologice 

reprezentative pentru teritoriul agricol al ţării

Fig. 29. Precipitaţii căzute în intervalul                 
1 septembrie 2010-31 august 2011 la staţiile 
meteorologice reprezentative pentru teritoriul 

agricol al ţării

CARACTERIZAREA METEOROLOGICĂ A ANULUI 2011

normal, îndeosebi pe terenurile cu o bunǎ 
aprovizionare cu apǎ a solului. Totodatǎ, 
temperaturile maxime ridicate din aer din  
orele de amiazǎ, situate peste limitele 
biologice critice de rezistenţǎ a plantelor 
(30…32°C), asociate cu deficite de umiditate 
în sol, au produs ofilirea temporarǎ, rǎsucirea 
şi uscarea parţialǎ a aparatului foliar, precum    
şi forţǎri stadiale. Starea de vegetaţie a 
plantelor era bunǎ şi medie, în special la 
culturile înfiinţate în  epoca optimǎ, respectiv 
medie şi slabǎ la   cele întârziate fenologic.

În anul agricol 01 septembrie 2010-      
31 august 2011, condiţiile agrometeorologice 
au fost în general favorabile pentru cultura 
grâului de toamnă (fig. 30), îndeosebi pe 
arealele agricole cu o bună aprovizionare cu 
apă a solului. Producţii mai scăzute au fost 
obţinute în special pe suprafeţele agricole din 
sud-estul și local sudul, estul și sud-vestul 
ţării, unde s-a semnalat fenomenul de secetă 
pedologică cu diferite grade de intensitate, 
respectiv moderată și puternică.

au fost deficitare (<200 l/mp), pe suprafeţe 
extinse  din sud-estul, sudul, estul şi vestul 
teritoriului agricol, unde s-au menţinut   
deficite de umiditate în sol, fenomenul de 
secetă pedologică având diferite grade de  
intensitate, respectiv moderată, puternică şi 
extremă. În restul zonelor de cultură, 
cantităţile de precipitaţii înregistrate la staţiile 
meteorologice cu program agrometeorologic 
au fost optime (201-366 l/mp)  (fig. 28).

Din punct de vedere pluviometric, 
cantităţile de precipitaţii înregistrate pe 
parcursul anului agricol 1 septembrie 2010-   
31 august 2011 au fost optime (601-700 l/mp) 
şi abundente (701-1056 l/mp) în majoritatea 
regiunilor agricole. Pe suprafeţe extinse din 
sud-estul, estul, vestul şi centrul ţării, 
cantităţile de precipitaţii au fost deficitare  
(<600 l/mp), ceea ce exprimă caracterul 
secetos şi moderat de secetos al acestui an 
agricol  (fig. 29).

În condiţiile agrometeorologice menţio-
nate, ritmurile de vegetaţie la culturile  
agricole s-au desfǎşurat pe ansamblu  

Fig. 27. Intensitatea “arşiţei”. 
1 iunie-31 august 2011

Fig. 30. Starea de vegetaţie a grâului de toamnă 
din zona Călăraşi / Muntenia
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__ Sistemul de observaţii __

OBSERVAŢII METEOROLOGICE 
DE SUPRAFAŢĂ

REŢEAUA METEOROLOGICĂ NAŢIONALĂ

În anul 2011 activitatea reţelei naţionale de 
staţii meteorologice de suprafaţă s-a 
dezvoltat prin implementarea a 12 noi staţii 
meteorologice automate. Astfel, la finalul 
anului 2011, din totalul de 160 de staţii 
meteorologice, 126  beneficiază de dotare cu 
echipamente automate (fig. 31). 

În dotarea staţiilor automate sunt incluse 
traductoare specializate pentru:

– efectuarea de măsurători automate 
de radiaţie globală la 34 de staţii 
meteorologice; 

– efectuarea de măsurători automate 
de radiaţie difuză şi netă la 7 staţii 
meteorologice ; 

– efectuarea de măsurători automate 
ale duratei efective de strălucire a 
Soarelui  la 40 de staţii ; 

– efectuarea de măsurători automate 
ale vizibilităţii orizontale şi a fenome-
nelor meteorologice la 9 staţii 
meteorologice.

Pe tot parcursul anului 2011 informaţiile 
meteorologice au fost furnizate de către 
staţiile meteorologice prin intermediul 
mesajelor sinoptice, climat I şi II, agro-
meteorologice şi nivologice, iar fenomenele 
meteorologice severe cu grad de risc au fost 
semnalate şi transmise prin mesajele ALERT. 
Posturile pluviometrice, în număr de 67, au 
furnizat zilnic informaţii despre cantităţile de 
precipitaţii şi grosimea stratului de zăpadă, ori 
de câte ori a fost cazul. 

Laboratorul de Metodică şi Coordonare 
a Reţelei Meteorologice a dezvoltat în anul  
2011 programul de reconstituire a metadatelor 
staţiilor meteorologice, în vederea îmbună-
tăţirii programelor de validare a datelor 
meteorologice actuale şi istorice (fig. 32).

Fig. 31. Dezvoltarea reţelei de staţii 
meteorologice automate  în procente

Fig. 32. Pagina web-intranet de gestiune a metadatelor staţiilor şi posturilor meteorologice 
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Î

şi 
mesajele SYNOP de la staţiile meteorologice 
cu ieşire în internaţional,

Binary Universal 
Form for the Representation of meteorolo
gical data).

n anul 2011 a fost continuată activitatea 
de migrare la codurile binare, astfel încât 
mesajele TEMP şi PILOT de la staţiile 
aerologice Bucureşti-Afumaţi şi Cluj 

 se transmit în      
GTS (Global Telecommunication System) 
codificate în format BUFR (

-

În cursul anului 2011 s-a continuat Programul 
de observaţii şi măsurători agrometeorologice 
la cele 55 staţii meteorologice din reţeaua de 
specialitate, în scopul asigurării fluxului 
operaţional de informaţii privind analiza 
dinamicii parametrilor meteorologici cu impact 
asupra agriculturii. 

Informările agrometeorologice au inclus 
date specializate, respectiv indici termici, 
hidrici, starea solului la suprafaţă şi în 
adâncime, starea fito-sanitară, precum şi 
caracteristicile fenologice în funcţie de 

OBSERVAŢII  
AGROMETEOROLOGICE

sezonul de vegetaţie al culturilor agricole 
(perioada rece/noiembrie-martie şi caldă/ 
aprilie-octombrie), aria de cuprindere fiind la 
nivel naţional sau pe regiuni de interes agricol 
– Moldova, Dobrogea, Muntenia, Oltenia, 
Banat-Crişana şi Transilvania-Maramureş.

Automatizarea fluxului de date privind 
umiditatea solului (fig. 33) a permis transmi-
terea în timp util a informaţiilor referitoare la 
starea solului, pe profile diferite (0-20 cm,       
0-50 cm şi 0-100 cm) şi date calendaristice 
specifice pentru culturile de grâu de toamnă şi   
porumb

Totodată, s-a continuat validarea şi 
organizarea bazei de date fenologice la 
culturile de grâu de toamnă, porumb,    
floarea-soarelui, viţă de vie şi pomi fructiferi,  
în anul agricol 2010-2011. Standardizarea 
observa ţ i i lor fenologice realizate în 
platformele agrometeorologice din reţeaua  
de specialitate s-a efectuat conform BBCH-
cod, (BBCH – Monograph/ Growth Stages of 
Plants, Germany, 1997, ISBN 3-8263-3152-4) 
aplicând principiile de identificare şi încadrare 
a fazelor fenologice specifice fiecărei specii 
agricole.

.

ACTIVITĂŢI OPERATIVE DE BAZĂ

Fig. 33. Modulul de umiditate a solului
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OBSERVAŢII  NIVOMETEOROLOGICE

La Serviciul Regional de Prognoză a Vremii 
Sibiu din cadrul CMR Transilvania Sud s-a 
desfăşurat programul de nivologie, privind 
estimarea riscului de avalanşă în masivele 
Bucegi şi Făgăraş, program care face parte 
din tema operativă A -"Asigurarea veghei 
meteorologice"/A1-"Exploatarea şi întreţi-
nerea sistemului naţional de observaţii 
meteorologice", cu titlul A.I.6 "Monitorizarea 
stratului de zăpadă şi evaluarea riscului de 
producere a avalanşelor; metodologii de 
evaluare a riscului de avalanşă".

În cursul anului 2011 au fost efectuate 
observaţii zilnice în platforma staţiilor 
meteorologice de la Vârful Omu, Sinaia, 
Predeal şi Bâlea-Lac, în perioada 1 ianuarie-
30  iunie 2011 (pentru sezonul de iarnă 2010-
2011) şi 01 octombrie-31 decembrie 2011 
(pentru sezonul de iarnă 2011-2012); în total 
2184 de observaţii. 

Sondajele şi profilele stratigrafice au 
fost efectuate atât în siturile prestabilite de 
lângă staţiile meteorologice, cât şi în alte 
situri, în perioada 1 ianuarie-24 mai 2011 
(pentru sezonul de iarnă 2010-2011) şi          
23 noiembrie-31 decembrie 2011 (pentru 
sezonul de iarnă 2011-2012); în total 93 de 
măsurători (fig. 34).

Fig. 34. 12 aprilie 2011 - Aspecte din cursul 
efectuării sondajului nivologic la Bâlea-Lac; 

Profilul stratigrafic  obţinut (Gelinivw) 

Pentru sezonul de iarnă 2010-2011 au 
fost emise buletine nivologice zilnice în 
perioada 1 ianuarie 2011 – 15 mai 2011, iar 
între 15-31 mai 2011 informări bisăptămânale. 
În data de 6 decembrie 2011 a fost emisă 
prima informare pentru sezonul de iarnă 2011-
2012. În total, în cursul anului 2011 au fost 
emise 135 de buletine zilnice şi 12 informări 
bisăptămânale.

Buletinul nivologic a fost postat zilnic pe 
site-urile oficiale ale Administraţiei Naţionale 
de Meteorologie: www.meteoromania.ro, 
Dispeceratului Ministerului Mediului şi 
Dezvoltării Durabile – www.mmediu.ro, 
Serviciilor Europene de Avalanşă (în limba 
română) – www.slf.ch. De asemenea, a fost 
trimis şi/sau preluat de formaţiile Salvamont 
aflate în zonele monitorizate, preluat şi postat 
pe site-urile unor cluburi şi organizaţii cu profil:

– alpin: 
– www.alpinet.org, www.carpati.org, 
– http://floareadecolt.com/forum/, 
– pagini sau bloguri personale (la cerere), 
– mass-media (la cerere). 

Gradul de risc la scara unui masiv este 
stabilit în funcţie de valoarea cea mai ridicată, 
indiferent de natura sa (natural sau 
accidental) şi de tranşa altitudinală la care se 
aplică, luând în considerare şi extinderea 
suprafeţelor pe care este posibilă declanşarea 
de avalanşe. Riscul maxim reprezintă 
valoarea cea mai mare a riscului de avalanşă 
estimat într-o zi, pentru ambele masive 
monitorizate.

În cursul sezonului de iarnă 2010-2011, 
valoarea riscului maxim de avalanşă estimat a 
coincis cu valorile riscului din masivul Făgăraş 
(versantul nordic) la altitudini mai mari de 
1800 m. Gradul de risc maxim estimat a fost 
de: 2,5% risc 5 (foarte mare); 18,5% risc 4 
(mare); 38,3% risc 3 (însemnat); 40,7% risc 2 
(moderat); fără risc 1 (redus) (

www.clubulalpinroman.org, 

. Fig. 35) 

 

 Frecvenţa de utilizare a gradului maxim 
de risc de avalanşă în sezonul 2010-2011

Fig. 35. 
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Au fost două perioade în care riscul     
de avalanşă estimat la scara ambelor masive 
monitorizate a fost mare (4) sau foarte     
mare (5): 20-22 şi 27-28 februarie 2011 şi    
13-24 aprilie 2011, din care în perioada             
15-18 aprilie riscul de avalanşă estimat a    
fost 5 (foarte mare). În aceste perioade au 
căzut cantităţi însemnate de zăpadă.

În ceea ce priveşte grosimea stratului 
de zăpadă (măsurat în platforma staţiilor 
meteorologice), cele mai mari valori au fost 
măsurate la staţia meteorologică Bâlea-Lac, 
cu un maxim de 223 cm în 23 aprilie 2011.

În acest sezon au fost raportate la 
staţiile cu program nivologic 43 de cazuri de 
avalanşă, atât din zona monitorizată, cât şi 
din alte masive montane. Au fost surprinse   
de avalanşe 24 persoane, din care 19 în    
luna februarie (f . Nu a fost nici o 
victimă decedată .

ig. 36, 37)

Fig. 36.13 februarie 2011 – aspecte din timpul 
căutărilor turiştilor surprinşi de avalanşă  Munţii 

Rodnei (foto internet)

Fig. 37. 21-26 mai 2011– avalanşa de la Bâlea-
Lac;(foto Iulian Pănescu, Salvamont Sibiu)

Cele mai multe zile în care au fost 
raportate avalanşe au fost în lunile martie    
(12 zile), februarie (11 zile), aprilie (7), mai (6) 
şi decembrie (4). În unele zile au fost 

Fig. 38. Numărul zilelor şi a cazurilor de 
avalanşe produse în fiecare lună în sezonul de 

iarnă 2010 - 2011

înregistrate mai multe avalanşe, astfel încât 
numărul cel mai mare de cazuri a fost în luna 
februarie (24), apoi martie (18), aprilie (11), 
mai (7) şi decembrie (5). (fig. 38)

ACTIVITĂŢI OPERATIVE DE BAZĂ

Comparând informaţiile privind produ-
cerea avalanşelor, constatăm că cele mai 
multe evenimente s-au produs în luna martie, 
apoi februarie, aprilie, mai şi ianuarie. În raport 
cu riscul maxim prognozat pentru ziua 
respectivă, cele mai multe s-au produs în 
cazul unui risc estimat de grad 3 (însemnat), 
apoi în cazul unui grad mare de risc (4), foarte 
mare (5) şi  moderat (2).

Membrii colectivului de nivometeo-
rologie a participat şi la cursuri, întruniri, 
consfătuiri şi sesiuni ştiinţifice:

– În perioada 10 ianuarie – 25 februarie 
2011 s-a desfăşurat Cursul de   
nivologie în cadrul Şcolii Naţionale de 
Meteoro log ie :  “ I n t roducere  în  
nivologie”, Lector: Narcisa Milian 
(SRPV Sibiu). La stagiu au participat     
21 de persoane, atât angajaţi ai 
Administraţiei Naţionale, cât şi externi.

– Între 4 şi 06 martie 2011, la Buşteni a 
avut loc Stagiul de formare în domeniul 
studiului zăpezii şi al avalanşelor, 
organizat de Clubul Alpin Român. Din 
partea Administraţiei Naţionale de 
Meteorologie au participat ca lectori 
Narcisa Milian şi Irinel Gheorghe 
Grigore. (fig. 39) 

– Participare la lucrările Sesiunii Anuale  
de Comunicări Ştiinţifice a ANM,         
17-18.11.2011.

– La finalul sezonului a început întocmirea 
Bilanţului nivologic al sezonului de iarnă 
2011-2012.  
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Fig. 39. 
cursului de la Buşteni

4-6 martie 2011 - Aspecte din timpul 

OBSERVAŢII DE ALTITUDINE

Radiosondajul aerologic reprezintă metoda 
clasică de măsurare a parametrilor atmosferei 
libere (presiune, temperatură, umezeală 
relativă, direcţia şi viteza     vântului) în stratul 
sol – 30000m. Conform reglementărilor 
internaţionale, radiosondajul se execută zilnic 
la patru termene standard de observaţie 
00:00, 06:00, 12:00, 18:00 UTC, la 
observatoarele sau staţiile aerologice din 
întreaga lume.

În România, cele două staţii aerologice 
Bucureşti şi Cluj-Napoca sunt dotate cu 
sisteme de radiosondaj DigiCORA III 
(VAISALA), destinate executării sondajelor 
aerologice la mare altitudine, funcţionând     
pe principiul sistemelor LORAN-C. Din      
cele patru termene standard, conforme 
reglementărilor internaţionale, la staţia 
aerologică Bucureşti se realizează sondaje  la 
orele 00:00 şi 12:00 UTC, iar la staţia 
aerologică Cluj Napoca, doar la ora           
00:00 UTC. 

Sondarea verticală a atmosferei este 
deosebit de importantă, atât pentru activitatea 
meteorologică propriu zisă, cât şi pentru 
diverse alte sectoare ale economiei naţionale. 
Datele obţinute în sondarea verticală zilnică a 
atmosferei sunt extrem de necesare  la:

– Elaborarea şi fundamentarea progno-
zelor meteorologice pe diferite intervale de 
timp;

– Protecţia navigaţiei aeriene, civile şi 
militare;

– Schimbul internaţional reciproc de date 
(obligaţii OMM);
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– Protecţia mediului;
–Studii privind apariţia şi evoluţia diferi-

telor fenomene meteorologice periculoase;
– Studii de amplasament ale diferitelor 

obiective industriale;
– Constituirea fondului naţional de date.

Cunoaşterea evoluţiei structurii verticale 
a atmosferei este de o deosebită importanţă, 
atât în activitatea curentă de elaborare a 
prognozelor meteorologice pe diferite 
termene de timp, cât şi în activitatea de 
cercetare cu aplicabilitate imediată şi pe 
termen lung. 

De asemenea, în cursul anului 2011, la 
staţia de poluare de fond Fundata şi la staţia 
Afumaţi, au fost monitorizaţi următorii 
parametri: 

• bioxid de azot (medii zilnice);
• ozon troposferic (medii pe 60 minute);
• aciditatea precipitaţiilor.

Reţeaua naţională de radare meteorologice, 

una dintre cele mai complexe reţele de radare 

meteorologice din Europa, a continuat să 

furnizeze informaţii importante despre 

sistemele de nori şi precipitaţii (întindere, 

dezvoltare verticală, direcţia şi viteza de 

deplasare, tendinţa de evoluţie) precum şi 

despre fenomenele periculoase asociate: 

căderi de grindină, precipitaţii abundente, 

intensificări de vânt, tornade. 

În anul 2011 disponibilitatea medie a 

produselor radar a răspuns bine atât nevoilor 

de supraveghere meteorologică generală a 

atmosferei din zona României și de emitere a 

avertizărilor nowcasting cît și cerințelor 

beneficiarilor. 

În cursul anului 2011 a început 

activitatea de modernizare a radarelor din 

reţeaua naţională, prin upgradarea echipa-

mentelor la receptor digital. În prima etapă 

(2011) au fost echipate cu receptorul digital  

(în locul celui analogic) radarele Iaşi – 

Bârnova şi Bucureşti. Receptorul digital 

creşte fiabilitatea şi stabilitatea sistemelor 

radar, prin îmbunătăţirea gamei dinamice      

şi optimizarea prelucrării semnalului. La  

radarul Bucureşti, odată cu acţiunea de 

OBSERVAŢII RADAR
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upgradare, s-a implementat în regim   

operativ o nouă aplicaţie care comandă şi 

controlează radarul, generează, afişeză şi 

Fig. 40.  Radar Bucureşti – Reflectivitate maximă pe coloană - Cmax Reflectivity

diseminează produsele radar. Un exemplu  

de produs  radar generat de noua aplicaţie, 

Edge5, se află în figura 40.

În scopul îmbogăţirii fondului naţional 

de date meteorologice, a fost realizată, în 

cadrul Observatorului Radar Oradea, aplicaţia 

software pentru automatizarea arhivării 

datelor primare obţinute cu radarele WSR-

98D din reţeaua naţională. Aplicaţia a fost 

implementată la toate amplasamentele 

radarelor WSR-98D.

În anul 2011, Romania a început să 

transmită date radar de volum (date radar 

nivel II) către Odyssey, centrul european de 

date OPERA, astfel că, la sfârşitul anului, 

alături de alţi 14 membri, şi înaintea unor ţări 

ca Elveţia, Italia, Portugalia, Norvegia, 

Austria, Ungaria, Grecia şi restul statelor din 

Peninsula Balcanică), România furniza, în flux 

continuu, date către sistemul Odyssey, sistem 

care generează hărţi radar integrate la scară 

ACTIVITĂŢI OPERATIVE DE BAZĂ

europeană. Astfel, numărul total de sisteme 

radar ce contribuie cu date la producerea 

hărţilor compozite a ajuns la 118, permiţând 

realizarea a aproximativ 100.000 de produse 

radar. Un astfel de de produs este  

intensitatea instantanee a precipitaţiilor, 

ilustrat  în figura 42.
Datele de volum ale radarelor din 

reţeaua României sunt procesate printr-o 
serie de aplicaţii software dezvoltate la nivel 
intern, în vederea conversiei acestora, din 
formatul propriu, în formatele de date 
acceptate de OPERA, anume ODIM_HDF5 şi 
ODIM_BUFR. Au fost realizate şi implemetate 
procedurile prin care datele furnizate de 
sistemele componente ale Reţelei Naţionale 
de Radare Meteorologice sunt procesate, la 
nivel local, şi redirecţionate apoi către 
serverele Odyssey.
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Fig. 42. Mozaic Radar European - Intensitatea Instantanee a Precipitaţiilor – Rain Rate-produs generat 
din datele radar furnizate de sistemele operaţionale din Cehia, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, 

Islanda, Irlanda, Olanda, Polonia, România, Serbia, Slovacia, Spania, Suedia şi Anglia

Contribuţia României la Mozaicul  
Radar European a început cu transmiterea 
datelor de la sistemele WSR 98 D. 
Dezvoltarea şi implementarea aplicaţiilor 
specifice prelucrării datelor provenite de la 
aceste sisteme radar a fost realizată de 
specialistul radar din cadrul Observatorului 
Radar Oradea.

Începând cu luna noiembrie a anului 
2011, acoperirea hărţilor radar compozite 
generate de Odyssey a cunoscut o extindere 
semnificativă în partea de sud-est, odată       
cu includerea în modulul operaţional a   
datelor furnizate de la sistemele radar de tip 
DWSR-2500C – EEC, din sudul României. 
Datele ce provin de la radarele meteorologice 
de tip DWSR-2500C - EEC sunt procesate 
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utilizând fie aplicaţii software disponibile        
în urma colaborării internaţionale cu 
partenerii din cadrul OPERA, fie aplicaţii 
proprii sistemelor mai sus amintite. Aceste 
date procesate sunt apoi transmise centrului 
operaţional OPERA pentru integrarea lor      
în produsele radar la scară europeană. 
Dezvoltarea şi implementarea aplicaţiilor 
specifice prelucrării datelor provenite de la 
sistemele radar de tip DWSR-2500C au fost 
realizate de un specialist radar din cadrul 
Laboratorului de Tehnici pentru Nowcasting   
şi Prognoza Fenomenelor Meteo Severe. În 
urma integrării datelor disponibile, sistemul 
Odyssey furnizează, la cerere, diverse 
produse radar către membrii OPERA. 
România recepţionează produsele radar      
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ce conţin informaţiile de reflectivitate   
maximă şi acumularea orară a cantităţilor    
de precipitaţii estimată din datele radar. 
Aceste produse au o frecvenţă temporală    
de 15 minute şi sunt din nou procesate local, 
în vederea afişării lor într-un format rapid 
accesibil meteorologilor din cadrul Centrului 
Naţional de Prognoză Meteorologică. În 
acest scop a fost realizată, de către 
specialiştii  radar din cadrul Laboratorului de 

Fig. 43. Imagine ilustrând reflectivitatea maximă în data de 20 ianuarie 2012, ora 12:15 UTC, realizată cu 
date provenite de la cele 118 radare integrate de Odyssey în acel moment.

ACTIVITĂŢI OPERATIVE DE BAZĂ

Tehnici pentru Nowcasting şi Prognoza 
Fenomenelor Meteo Severe, o interfaţă de  
tip Web, prin care imaginile corespunzatoare 
acestor date pot fi vizualizate şi utilizate, 
împreună cu alte tipuri de date meteorologice, 
în procesul de monitorizare a vremii la nivel 
european. Figura 43 ilustrează harta radar 
compozită a reflectivitatii maxime din data   
de 20 ianuarie 2012, ora 12:15 UTC. 

OBSERVAŢII DE LA SATELIŢII 
METEOROLOGICI

În această perioadă s-au continuat recepţiile 
şi prelucrările primare ale datelor digitale 
provenind de la sateliţii geostaţionari MSG-2 
(METEOSAT 9) şi RSS (Rapid Scanning 
Service).

De asemenea, în anul 2011 s-au obţinut 
în regim operativ, urmatoarele produse 
satelitare care folosesc, în principal, 
informaţii spectrale furnizate de sateliţii 
meteorologici lansaţi de EUMETSAT şi   
ESA. 

Acestea sunt:
• Concentraţia de Ozon Total în coloana 

atmosferică (fig. 44) – obţinut folosind date 
satelitare MSG2;

• Masca de Nori (fig. 45) – obţinut folosind 
software-ul SAFNWC-MSG v.2011 şi date 
satelitare MSG2;

• Showalter Index (fig. 46) – obţinut 
folosind software-ul SAFNWC-MSG 
v.2011, date satelitare MSG2 şi alte 
date auxiliare;

• CloudType (fig. 47) – obţinut folosind 
software-ul SAFNWC-MSG v.2011, 
date satelitare MSG2 şi alte date 
auxiliare;
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Fig. 44. Concentraţia de Ozon Total în coloana atmosferică obţinută din date satelitare MSG2 din data de 
31.03.2011, ora 12:45 GMT

Fig. 45. Produsul satelitar ,,Masca de Nori”, obţinut folosind software-ul
         SAFNWC-MSG v.2011
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Fig. 47. Produsul satelitar ,,CloudType” din data de 17.07.2011, ora 15:00 GMT

ACTIVITĂŢI OPERATIVE DE BAZĂ

• Norii precipitabili (fig. 48) – obţinut 
folosind software-ul SAFNWC-MSG 
v.2011, date satelitare MSG2 şi alte 
date auxiliare;

• Umiditatea solului la 2 cm adâncime, 
pe zona Europa (fig. 49) folosind date 
radar ASCAT;

Fig. 46. Produsul satelitar ,,Showalter Index” din  data de 26.05.2011, ora 12:00 GMT
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În generarea lor, EUMETSAT-ul 
foloseşte ca date de intrare cele MSG de   
tipul level 1.5, rectificate şi calibrate, date de 
model ECMWF (European Centre for  
Medium Range Weather Forecasts) şi 
observaţiile meteorologice din radiosondaje. 
Produsele menţionate mai sus sunt     
obţinute via EUMETCast în format BUFR      
şi GRIB, la diferite frecvenţe temporale. 
Procesarea lor operaţională constă în 
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Fig. 48. Produsul satelitar ,,Norii Precipitabili” din    data de 30.08.2011,ora 12:00 GMT

Fig.  49. Umiditatea solului la 2 cm adâncime pe zona Europa, obţinută folosind date radar ASCAT, 
27.10.2011

principal din următorii paşi: citirea produselor 
satelitare din format BUFR, GRIB, sau level 
1.5; navigaţia datelor satelitare amintite; 
extragerea parametrilor respectivi şi crearea 
unor produse satelitare georeferenţiate 
clasificate în format TIFF, pe zona Europei; 
implementarea operaţională  pe sistem de 
operare LINUX în cadrul Colectivului de 
Sateliţi şi stocarea lor într-o arhivă, pe maxim 
o lună. 
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____ Prognoza vremii ____

ASPECTE TEHNICO-ŞTINŢIFICE ALE 
ACTIVITĂŢII DIN 2011

Pe parcursul anului 2011, personalul 
Centrului Naţional de Prognoză Meteo-
rologică a realizat prognoze cu un grad de 
acurateţe ridicat, în bună măsură datorită 
tehnologiei moderne de care dispune la      
ora actuală Administraţia Naţională de 
Meteorologie: reţea de radare Doppler, 
echipament şi software de transfer rapid şi de 
analiză în timp real a datelor brute provenind 
de la staţii şi posturi de observaţie terestre şi 
de la sateliţi de observaţie meteorologici.

Datele meteorologice colectate de la 
staţii sunt administrate automat, în regim 
continuu, de către sisteme integrate de 
aplicaţii software dedicate, sub suprave-
gherea unor operatori calificaţi.

Avertizările de fenomene de vreme 
severă sunt administrate cu ajutorul unui 
sistem care facilitează monitorizarea 
acestora şi adăugarea de observaţii sosite pe 
suporturi clasice (telefon, fax).

Sunt folosi te apl ica ţ i i  software 
(SINAPSA SINTEGRATOR) care ajută la 
elaborarea unor diverse tipuri de diagnoze 
meteorologice - pentru un număr dat de staţii, 
intervale şi parametri.

Diseminarea diverselor produse de 
prognoză (texte, hărţi, date prelucrabile)       
s-a efectuat în regim operativ, utilizându-se  
un sistem integrat software (ARCA) care 
permite transmiterea în timp real, pe    
Internet, a mesajelor de avertizare şi a 
oricărui produs elaborat de Centrul Naţional 
de Prognoză Meteorologică. Diverse  
produse meteorologice au fost trimise      
către numeroşi clienţi care activează în 
principal în mass-media atât la nivel naţional, 
cât şi local (posturi de televiziune şi radio, 
cotidiane). Procedura aceasta de diseminare 
a fost implementată, de asemenea, pentru 
toate Centrele Meteorologice Regionale.

Acest sistem asigură un flux continuu    
de informaţie în timp real, între sursă 
(Administraţia Naţională de Meteorologie) şi 
destinaţie (terţi beneficiari contractuali şi 
public), avantajele utilizării sale fiind  
evidente: procedurile de alcătuire a 
produselor personalizate şi de afişare la  
client sunt efectuate automat, timpul de 

aşteptare este diminuat până  de 
eliminarea completă, sunt economisite 
resurse financiare necesare diseminării        
în alte moduri a informaţiei cu specific 
meteorologic şi sunt diversificate formatele   
de prezentare a acesteia.

Activitatea operativă în cadrul Centrului 
Naţional de Prognoză Meteorologică se 
desfăşoară folosind numeroase informaţii 
diagnostice şi produse prognostice, utilizate 
în elaborarea prognozelor meteorologice cu 
anticipaţia cea mai redusă (cum este cazul  
avertizărilor de vreme severă imediată pentru 
zone restrânse) până la tendinţa evoluţiei 
vremii pentru o săptămână.

Majoritatea informaţiilor necesare 
elaborării diagnozelor şi prognozelor 
meteorologice sunt disponibile în, şi extrase 
din sistemul meteorologic naţional integrat 
SIMIN. Acest sistem asigură accesul rapid la 
imagini radar şi satelitare, la observaţiile 
detectorilor de descărcări electrice şi la 
numeroşi parametri care descriu starea reală 
şi probabilă a atmosferei. Sistemele de 
vizualizare folosite au fost aplicaţiile software 
NEXREAP şi MESSIR-VISION.

În 2011 activitatea Administraţiei 
Naţionale de Meteorologie a continuat să se 
desfăşoare în spiritul eforturilor internaţionale 
depuse în scopul anticipării, minimizării şi 
înlăturării efectelor impactului evenimentelor 
meteorologice extreme.

Personalul Centrului Naţional de 
Prognoză Meteorologică a beneficiat de 
cursuri de instruire oferite de Şcoala 
Naţională de Meteorologie, de stagii de 
pregătire specializată organizate chiar în 

aproape

1. ASPECTE ŞTIINŢIFICE
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desfăşurat activitatea de nivologie, finalizată 
prin Bilanţul nivologic al sezonului de iarnă  
2011-2012. 

Activitatea de nivometeorologie s-a 
concretizat în efectuarea a:

• 1820 observaţii zilnice şi 91 sondaje şi 
profile ale zăpezii, la cele patru staţii 
meteorologice care desfăşoară şi program 
nivologic şi anume: Bâlea Lac, Sinaia, Predeal 
şi Vf. Omu.

• emiterea de către colectivul de 
nivometeorologi din cadrul Serviciului 
Regional de Prognoză a Vremii Sibiu a:      
135 buletine nivologice zilnice  şi 12 informări 
bisăptămânale în anul 2011 (ianuarie – 
decembrie 2011).  

Fenomene meteorologice deosebite 
în anul 2011

În perioada sezonului rece au fost emise 
9 mesaje de avertizare privind cele opt 
episoade de ninsori asociate cu intensificări 
ale vântului ce au determinat fenomenul de 
viscol, temporar, în toate regiunile ţării 
noastre, consemnate de-a lungul lunilor 
ianuarie (2 viscole), februarie (5 viscole) şi 
martie (un viscol, 6-7 martie – ninsori în toată 
ţara), precum şi vremea geroasă instalată în 
perioada 27 ianuarie – 2 februarie. 

Prima jumătate a sezonului cald al 
anului 2011 a fost marcată de instabilitate 
atmosferică accentuată, începând chiar cu 
luna aprilie, când Centrul Naţional de 
Prognoză Meteorologică a emis 3 mesaje 
privind caracterul torenţial al averselor, dar şi 
intensificările puternice ale vântului, ce au 
însoţit aceste ploi. În luna mai, gradul de 
instabilitate a fost mai redus, în decursul lunii 
manifestări de acest tip s-au consemnat   doar 
la jumătatea lunii (16-17 mai) când a fost emis 
un mesaj de avertizare. În luna iunie, însă, 
aversele torenţiale au afectat temporar toate 
regiunile ţării şi numărul mesajelor de 
avertizare în decursul acestei luni a crescut   
la 8; cantităţile de apă înregistrate în intervale 
de timp de 3 până la 24 de ore au depăşit      
pe arii restrânse 50…70 l/mp şi au condus     
la creşteri importante de niveluri şi debite şi 
declanşarea de viituri pe o serie de râuri 
(Arpaşu Mare şi Arpaşu de Sus, bazinul 
superior şi mijlociu al Oltului etc.), cu un varf 
de peste 80 l/mp în 24 de ore, în intervalul   24-
25 iunie 2011, avertizat de către Centrul 
Naţional de Prognoză Meteorologică în cod 
portocaliu, referitor la ploi torenţiale însoţite de 

cadrul Centrului, precum şi de stagii de 
perfecţionare la instituţii externe.

Rezultate ale activităţii individuale au 
fost prezentate în cadrul Sesiunii de 
Comunicări Ştiinţifice a Administraţiei 
Naţionale de Meteorologie, care a avut loc în 
luna noiembrie 2011, la sediul Administraţiei.

Situaţiile meteorologice severe sunt 
detectabile prin utilizarea mijloacelor 
moderne de teledetecţie şi prin analiza în 
diverse alte moduri a situaţiei meteorologice 
curente (pe suporturi clasice, precum hărţi ale 
structurii termo-barice, afişare a unor animaţii 
de imagini satelitare). În majoritatea situaţiilor, 
Centrul Naţional de Prognoză Meteorologică 
a dovedit că reuşeşte să îndeplinească 
sarcina de a emite şi difuza în mod operativ şi 
în timp util materiale informative destinate 
factorilor cu putere de decizie în administraţia 
locală, mijloacelor de informare în masă şi 
direct publicului.

Prognozele pentru intervale cu o 
anticipaţie mai mare de douăsprezece ore 
sunt elaborate în urma analizării numeroa-
selor modele numerice de prognoză pe care 
meteorologii le au la dispoziţie – modele 
globale (dintre care se remarcă cel al 
Centrului European de Prognoze pe Durată 
Medie, ECMWF), dar şi modelele de arie 
limitată, rulate pe plan local (ALADIN, 
ALARO, COSMO-HRM). Evoluţia acestor 
modele  este şi ea urmărită, pentru a se 
realiza monitorizarea performanţelor lor în 
diverse situaţii (configuraţii barice) şi perioade    
(iarnă, vară s.a.) şi reparametrizarea la nivel 
de subgrilă a modelului în funcţie de 
rezultatele obţinute, în colaborare şi strânsă 
relaţie de feedback cu departamentele de 
modelare numerică din cadrul Administraţiei 
Naţionale de Meteorologie.

La Serviciul Regional de Prognoză a 
Vremii Sibiu, din cadrul Centrului Meteo-
rologic Regional Transilvania Sud, s-a 
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căderi de grindină, vijelii şi descărcări 
electrice din judeţele Sibiu, Braşov, Covasna, 
Harghita, Vrancea, Bacău, Vaslui, Prahova, 
Buzău şi Dâmboviţa. Precipitaţiile sub formă 
de aversă de intensitate ridicată (între 25-    
40 l/mp în interval de o oră) au condus la 
scurgeri importante pe versanţi, torenţi, 
apăraie şi la formarea de viituri rapide 
repetate la intervale scurte de timp, cu 
depăşirea cotelor de pericol şi pe alte râuri 
mici din ţară.

O ultimă lună bogată în precipitaţii a fost 
iulie, în decursul căreia au fost emise nu mai 
puţin de 9 mesaje de avertizare, dintre care 7 
pentru episoade cu instabilitate puternică şi 
averse torenţiale şi 2 pentru intervale 
caniculare, cu temperaturi de peste 36…38°C 
în zonele de câmpie, mai ales din vestul şi 
sudul ţării. 

În a doua parte a sezonului cald 
instabilitatea atmosferică a fost redusă; în 
luna august au fost emise numai 2 mesaje    
de avertizare, ambele pentru vreme 
caniculară, cu temperaturi diurne între 35 şi 
38°C. În septembrie şi noiembrie nu s-au 
consemnat fenomene periculoase, în schimb 
în octombrie, Centrul Naţional de Prognoză 
Meteorologică a avertizat prin 3 mesaje 
răcirile accentuate însoţite de intensificări ale 
vântului şi ploi abundente, iar în ultima lună a 
anului, în decembrie, episoadele de ninsoare 
viscolită au fost anunţate prin cele două 
informări transmise din timp de către Centrul 
Naţional de Prognoză Meteorologică.

Pe de alta parte, accidentul nuclear de   
la Fukushima-Daiichi, care a avut loc pe        
11 martie 2011 şi a determinat, după             
15 martie, creşterea radioactivității în  
straturile atmosferice, a impus monitorizarea 
circulaţiei atmosferice şi a fenomenelor 
meteorologice – din zona Japoniei, până în 
România. Au fost realizate materiale de 
prognoză meteorologică corelate cu estimări 
ale traiectoriilor curenţilor de aer dinspre   
estul Pacificului, către continentul european, 
peste America şi Atlantic, pentru a răspunde 
solicitărilor specifice apărute în această 
perioadă, îndeosebi din partea  mass-media, 
căreia i-au fost furnizate prognoze speciale 
privind precipitaţiile şi circulaţia aerului.

Mesajele de atenţionare şi avertizare 
pentru fenomene severe care urmau să 
afecteze regiuni întinse ale ţării au fost emise 
folosind praguri de risc standard, în funcţie de 
intensitatea fenomenului avertizat, România 
respectând normele europene din acest 

domeniu şi coduri de culoare definitorii pentru 
fiecare categorie de risc.

Aceste mesaje au fost suplimentate, 
după caz, cu mesaje avertizând asupra     
unor fenomene meteorologice periculoase 
imediate, care au acoperit zone restrânse,     
în intervale scurte de timp. În acest proces,    
un  rol esenţial îl deţin sistemul de radare 
Doppler şi experienţa meteorologilor în 
elaborarea de prognoze pe durată foarte 
scurtă, vizând evenimente de vreme severă 
iminentă (nowcasting: 1-6 ore, cel mult         
12 ore).

În anul 2011 au fost, aşadar, emise       
37 de mesaje de atenţionare, avertizare şi 
actualizări ale acestora, pe durată scurtă şi 
medie, de interes regional şi naţional. Au    
fost elaborate 1744 de avertizări de tip 
nowcasting, de vreme severă iminentă,  
emise de Centrul Naţional de Prognoză 
Meteorologică şi de toate centrele regionale.

 

În anul 2011, în cadrul Centrului  
Naţional de Prognoză Meteorologică au     
fost dezvoltate şi utilizate aplicaţiile software 
de tip consolă, desktop şi web (accesibile     
pe Internet). Aceste aplicaţii au fost create    
cu resurse exclusiv interne, folosind medii    
de dezvoltare gratuite şi acestea continuă    
să contribuie la administrarea informaţiilor    
cu specific meteorologic – fie că este vorba    
de mesaje de la staţii, produse de prognoză, 
mesaje de avertizare sau documente de 
interes general.

A. Aplicaţii web

Au fost create pentru:
• administrarea mesajelor de vreme 

severă (avertizări) de la staţiile meteorologice 
şi posturile pluviometrice din România;

• crearea de diagnoze cantitative    
pentru toate staţiile meteorologice din 
România şi pentru seturile de staţii     
arondate Serviciilor Regionale de Prognoză 
Meteorologică (SINTEGRATOR-web);

• administrarea şi arhivarea documen-
telor de interes comun în cadrul Administraţiei 
Naţionale de Meteorologie;

• editarea prognozelor se face dintr-un 
panou de control care centralizează toate 
textele de prognoză de interes naţional şi 
pentru Bucureşti.

2. ASPECTE TEHNICE
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B. Aplicaţii software dedicate:

• crearea de diagnoze speciale pentru 
seturi mici de staţii;

• arhivarea prognozelor în format text şi 
pentru localităţi;

• prezentarea în timp real a mesajelor de 
avertizare de interes naţional;

• crearea de diagnoze cantitative pentru 
toate staţiile meteorologice din România şi 
pentru seturile de staţii arondate Serviciilor 
Regionale de Prognoză Meteorologică;

• prezentarea sumară a stării curente a 
vremii în toate localităţile din România unde 
există staţii meteo. Informaţiile curente sunt 
stocate într-o bază de date creată special în 
acest scop şi administrată de către 
Laboratorul de Prelucrare şi Administrare a 
Bazelor de Date;

• transpunerea informaţiilor despre   
starea vremii în formate specifice altor  
aplicaţii software de prezentare video   
folosite de clienţii Administraţiei Naţionale    
de Meteorologie;

• atenţionarea utilizatorului despre 
diverse activităţi care trebuie efectuate 
periodic sau o singură dată;

• transformarea unor informaţii din 
mesajele sinoptice în formate accesibile unor 
terţi (plafonul norilor şi tipul acestora);

• monitorizarea contractelor cu clienţi ai 
Administraţiei Naţionale de Meteorologie.

C. Aplicaţie web pentru adminis-
trarea produselor de prognoză destinate 
clienţilor Administraţiei Naţionale de 
Meteorologie care activează în mass-
media, parte a unui sistem software 
integrat.

Această aplicaţie are scopul de a:
• crea, prezenta şi arhiva produsele de 

prognoză în format text şi în format grafic. Pot 
fi create şi prezentate prognoze în format text 
şi grafic şi prognoze non-standard pentru 
fiecare dintre clienţii abonaţi la acest serviciu. 
Prezentarea se face în format tabelar şi pe 
harta teritoriului naţional. Mesajele de 
avertizare de interes naţional şi local sunt, de 
asemenea, create şi prezentate în această 
aplicaţie;

• prelua, analiza şi prezenta informaţiile 
despre starea vremii la toate staţiile 
meteorologice din România. Unele din aceste 
informaţii sunt transformate în formate 
integrabile în aplicaţii software utilizate de 

Au fost realizate pentru:

diverşi clienţi ai noştri. Prezentarea se face în 
format tabelar şi pe harta teritoriului naţional, 
aceste proceduri fiind efectuate de aplicaţia 
web;

• prezenta imaginile satelitare şi RADAR 
de interes public, a alertelor meteorologice la 
nivel european;

• prezenta starea vremii în sistemele 
Google Earth, Google Maps şi Microsoft 
Virtual Earth;

• analiza prognoza de până la 3 zile 
pentru localităţi din România şi transformarea 
acesteia pentru integrare în aplicaţii software 
de verificare a prognozei;

• monitorizarea avertizărilor meteo-
rologice de interes naţional şi local;

• arhiva produsele de prognoză;
•prelua produsele de prognoză pentru 

localităţi din aplicaţia web şi transfor-marea şi 
trimiterea acestora la diverşi clienţi.

____ Nowcasting ____

În anul 2011, colectivul de Nowcasting a fost 
implicat în multiple activităţi menite să 
îmbunătăţească calitatea prognozelor pe 
foarte scurtă durată şi a avertizărilor 
fenomenelor meteorologice severe. 

Astfel, pentru creşterea calităţii aten-
ţionărilor şi avertizarilor privind fenomenele 
meteorologice periculoase s-au continuat 
activităţile de coordonare şi de îndrumare 
metodologică la centrele meteorologice 
teritoriale. Pentru a veni în întâmpinarea 
dificultăţilor întâlnite în mod operativ în 
Serviciul Nowcasting s-a continuat utilizarea 
post-procesării folosite de grupul ESTOFEX 
(din ESSL, www.estofex.org) pentru modelul 
GFS, care cuprinde mare parte din câmpurile 
necesare identificării şi analizării mediului 
termobaric favorabil iniţierii şi dezvoltării 
convecţiei profunde. În paralel au fost folosite 
şi datele de la modelele de arie limitată Aladin 
şi Lokal Modell. Noţiunile amintite au fost 
prezentate previzioniştilor de la Serviciul de 
Prognoză al Vremii (SRPV) al centrului 
teritorial Dobrogea. Instructajul s-a realizat   
de către laboratorul de nowcasting şi s-a    
axat pe aplicarea modelelor conceptuale de 
organizare şi evoluţie a sistemelor convective 
în partea de SE a ţării. Pentru aceasta a fost 
utilizată analiza câmpurilor radar şi analiza 
câmpurilor obţinute din modelele numerice, 
pentru anumite cazuri reprezentative de 
vreme severă (inundaţii, vijelii, grindină).
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De asemenea, activitatea de cerce-
tare efectuată în cadrul laboratorului a fost 
fructificată prin publicarea unora dintre 
rezultatele obţinute în urma studiilor privind 
fenomenele meteorologice severe, precum   
şi prezentarea acestora în cadrul unor 
conferinţe de specialitate organizate atât       
la nivel naţional, cât şi internaţional (ex., 
European Conference on Severe Storms).

Activităţile curente desfăşurate în cadrul 
Programului Agrometeorologic Operaţional şi 
de transmitere a informaţiilor de specialitate 
către utilizatorii de profil agricol, şi factorii 
decizionali, au fost:

• exploatarea aplicaţiilor specializate 
(AGROSERV, AGRO-SYNOP ş i  
AGRO-TEMPSOL) privind parametri 
meteoro-logici şi agrometeorologici, în 
vederea monitorizării condiţiilor de 
vegetaţie pe parcursul principalelor 
faze de creştere şi dezvoltare ale 
speciilor de câmp şi pomiviticole; 

• elaborarea Buletinelor Agrometeoro-
logice, care cuprind diagnoza şi 
prognoza agrometeorologică la nivelul 
întregului teritoriu  agricol al ţării;

• realizarea prognozelor agrometeoro-
logice pentru cele şase regiuni de 
interes agricol: Muntenia, Moldova, 
Transilvania şi Maramureş, Dobrogea, 
Banat-Crişana şi Oltenia.

• elaborarea de informări agrometeoro-
logice specializate la cerere, pentru 
societăţi de profil agricol sau asigurări 
agricole, cu referire îndeosebi la 
impactul condiţiilor agrometeorologice 
în anul agricol 2010-2011, în diferite 
zone de cultură sau culturi agricole, 
pomi fructiferi şi viţă de vie;

• diseminarea informaţiilor agrometeoro-
logice către utilizatori, respectiv factori 
de decizie, fermieri, societăţi de profil 
agricol, publicaţii de specialitate şi 
mass-media inclusiv Radio Antena 
Satelor.

Informaţiile meteorologice şi agro-
meteorologice elaborate, sunt diferenţiate   
pe regiuni agricole, tipuri de culturi şi 
genotipuri, validate şi gestionate pe baza  
unor programe informaţionale concepute 

modular pe structuri de date specializate, 
care reprezintă în totalitate SISTEMUL DE 
MONITORING AGROMETEOROLOGIC. 
Acest sistem de monitorizare realizează 
colectarea în flux operaţional şi prelucrarea 
zilnică a parametrilor meteorologici şi 
agrometeorologici specifici şi constituie în 
ansamblul său baza de date termice şi  
hidrice necesară pentru calculul indicatorilor 
agrometeorologici. Modul de prelucrare şi 
interpretare a datelor meteorologice, din 
punct de vedere agrometeorologic, se 
realizează utilizând aplicaţii specifice, 
respectiv AGRO-SYNOP, AGROSERV şi 
AGRO-TEMPSOL. Datele agrometeo-
rologice reprezintă infor-maţii de specialitate 
provenite de la staţiile meteorologice cu 
program agrometeorologic din reţeaua 
naţională de meteorologie (55 staţii) şi care 
sunt considerate reprezen-tative pentru 
suprafeţele de interes agricol din România.

Activitatea operaţională de agrometeo-
rologie are ca principal produs BULETINUL 
AGROMETEOROLOGIC, ce include diag-
noza şi prognoza condiţiilor meteorologice şi 
agrometeorologice, precum şi recomandări 
de specialitate privind calendarul lucrărilor 
agricole.

Pe parcursul anului 2011 s-au realizat   
49 de buletine agrometeorologice săptă-
mânale la nivel de ţară (care conţin diagnoze 
şi prognoze), ce au cuprins un total de         
410 hărţi tematice, 104 tabele (cu valorile 
maxime şi minime ale temperaturii aerului      
şi solului, cantităţi maxime şi minime de 
precipitaţii, pe regiuni agricole şi în   
intervalele de referinţă specifice buletinelor 
agrometeorologice săptămânale) şi 85 
imagini digitale ce redau starea de vegetaţie   
a culturilor agricole în platformele agrometeo-
rologice aflate sub observaţie în cadrul 
programului de măsurători agrometeo-
rologice de la staţiile meteorologice cu 
program agrometeorologic, din reţeaua 
naţională. 

Totodată, în anul 2011 s-au elaborat    
357 de prognoze agrometeorologice      
săptămânale regionale, astfel: Oltenia-51, 
Muntenia-51, Moldova-51, Transilvania şi 
Maramureş-51, Dobrogea-50, Banat-
Crişana-52, precum şi prognoza agrometeo-
rologică la nivelul României-51. Aceste 
prognoze agrometeorologice conţin informaţii 
privind evoluţia condiţiilor meteo-rologice şi 
agrometeorologice şi recomandări de 
specialitate referitoare la calendarul agricol 

 
 

Prognoza 
____ agrometeorologică ____
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specific perioadei de interes, şi au fost 
transmise zilnic (la ora 6:30), în direct la   
Radio Antena Satelor). Prognozele agro-
meteorologice au avut un grad de realizare 
cuprins între 87...100%.

În anul 2011, săptămânal, bilunar sau 
lunar, s-au realizat şi transmis 115 articole de 
specialitate, care au cuprins estimări privind 
regimul termic din aer şi sol, cantităţile de 
precipitaţii, rezerva de umiditate a solului 
pentru principalele culturi agricole (grâu de 
toamnă şi porumb), starea fenologică a 
speciilor de câmp şi pomi-viticole, pentru 
următoarele publicaţii şi utilizatori agricoli:

•Revista “Profitul Agricol”- 50 articole;
• Revista “Ferma”- 4 articole;
• Rev is ta  “Gazeta  Fermieru lu i ” -               

12 articole;
• Revista “Lumea Satului”-25 articole;
• Asociaţia producătorilor agricoli APA 

Brăila-10 articole;
• Revista “Recolte Bogate”-12 articole;
• Revista “SMART Agri”-2 articole.

De asemenea, pe baza informaţiilor 
primite de la Centrul European pentru 
Prognoza Vremii pe Termen Mediu (ECMWF) 
privind regimul termic al aerului şi cantităţile 
de precipitaţii lunare, precum şi a unui model 
de bilanţ al apei în sol, Laboratorul de 
Agrometeorologie a elaborat  de hărţi 
privind estimarea rezervei de umiditate în 
stratul de sol 0-20 cm (ogor), precum şi   
pentru culturile de grâu de toamnă şi   
porumb, la diferite adancimi de sol, respectiv 
0-20 cm, 0-50 cm şi 0-100 cm. Aceste hărţi, 
elaborate lunar cu o anticipaţie de 1-3 luni,   
au un caracter orientativ şi oferă o 
perspectivă generală asupra posibilităţii 
producerii fenomenului de secetă pedologică 
sau a exceselor de umiditate în sol pe  
întreaga perioadă de vegetaţie a culturilor de 
grâu de toamnă şi porumb, în funcţie de 
perspectiva evoluţiei precipitaţiilor lunare, 
gradul de realizare al acestor estimări fiind    
în medie de 87...95%. (fig. 50).

51

Estimare: 31 august 2011 Realizat: 31 august 2011

porumb

 
estimare

 
realizat

 

Rezerva de 
umiditate 
în stratul 
de sol

0-100 cm  

Seceta pedologică moderată, 
puternică şi extremă, în 
Dobrogea, Banat, Crişana, 
vestul Maramureşului, cea mai 
mare parte a Olteniei, Munteniei, 
Moldovei, vestul şi izolat în sudul 
Transilvaniei  

 
Seceta pedologică cu diferite grade 

de intensitate, respectiv moderată, 
puternică şi extremă, în Dobrogea, 
Banat, Crişana, cea mai mare parte a 
Olteniei, Munteniei, Moldovei, vestul 
Transilvaniei şi al Maramureşului  

Fig. 50. Estimări privind rezerva de umiditate a solului la data de 31 august 2011
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Sistemul Meteorologic Integrat Naţional 
(SIMIN) are la bază un sistem de telecomu-
nicaţii meteorologice specializat, având o 
reţea de telecomunicații meteorologice care 
asigură conectivitaţile şi transferul operativ al 
datelor primare şi prelucrate în întreaga reţea 
meteorologică a Administraţiei Naţionale de 
Meteorologie.

Prin această reţea de telecomunicaţii, 
datele şi produsele meteorologice sunt 
colectate de la amplasamentele senzorilor şi 
locaţiilor radarelor şi sunt transmise la 
Serviciile Regionale de Prognoză a Vremii 
(SRPV) şi  la Centrul Naţional de Prognoză 
Meteoro-logică(CNPM) pentru validare, 
realizarea produselor colective precum şi 
pentru procesarea lor. De la Centrul Naţional 
sunt transmise către SRPV-uri datele şi 
informaţiile necesare pentru elaborarea 
prognozelor locale (ca, de exemplu: datele   
de suprafată şi cele aerologice, informaţiile de 
la sateliţii meteorologici, produse radar la 
nivelul întregii ţări, produse GRIB din 
modelele meteorologice etc.).

În anul 2011, Administraţia Naţională de 
Meteorologie a folosit următoarele tipuri de 

 

comunicaţii: SMS, GPRS, date, voce şi 
Internet. Serviciul SMS şi GPRS este folosit 
pentru transmiterea mesajelor de la staţiile 
meteorologice la SRPV-uri şi la CNPM. Odată 
ajunse la SRPV-uri, mesajele sunt validate/ 
corectate şi se formează colectivele regionale 
de mesaje care sunt trimise mai departe  către 
CNPM, folosind canalele de comunicaţii de 
date. Canalele de  date sunt folosite pentru 
transportul datelor şi produselor meteoro-
logice în interiorul sistemului meteorologic 
naţional. 

Pentru ca datele să fie distribuite conform 
cerinţelor, între site-uri se utilizează o reţea de 
arie largă (WAN) ce asigură conectivităţile, ca 
în figura 51.

Întreaga reţea de comunicații este 
dimensionată astfel încât să asigure traficul  
de date meteo bidirecţional (inclusiv imagini 
radar, satelitare şi produse din modelele 
numerice de prognoză) între diversele 
tronsoane ale reţelei spre/de la Centrul 
Operaţional COF.

Reţeaua WAN VSAT este soluţia 
principală care conectează în reţea                 
4 amplasamente radar (Bârnova, Medgidia, 

____ Sistemul Naţional de Telecomunicaţii Meteorologice ____

Fig. 1. 5 Arhitectura sistemului de telecomunicaţii
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Târnaveni şi Oradea), 6 SRPV-uri (Bacău, 
Constanţa, Sibiu, Cluj, Timişoara şi Craiova) şi 
CNPM Bucureşti, fiind o reţea full-duplex  cu 
11 noduri. 

 Reţeaua VSAT permite şi transmisia 
“multicast” a datelor meteorologice de la 
CNPM către toate SRPV-urile. Volumul 
datelor transmis în mod multicast este mare şi 
în continuă creştere, funcţie de necesităţile de 
prognoză regională.

Pentru o cât mai mare disponibilitate a 
reţelei WAN  se foloseşte  o soluţie de backup 
printr-un VPN (Virtual Private Network) 
wireless, furnizat de un operator naţional, ce 
asigură aceleaşi conectivităţi ca şi reţeua 
VSAT. Acest VPN este folosit ca soluţie de 
backup când este nevoie (comutarea 
făcându-se în mod automat), iar pentru restul 
timpului – pentru alt trafic de date decât cel 
operaţional.

De asemenea, este configurată o reţea 
VPN, ce conectează staţiile meteorologice 
judeţene, atât cu sediile regionale, cât şi cu 
sediul central, utilizată pentru transmisia 
datelor de la staţii  şi pentru diseminarea 
datelor la nivel local.

Reţeaua WAN este utilizată, în plus, şi 
pentru comunicaţii de voce (Voice over IP), 
sistemul fiind realizat cu echipamente  
CISCO. Prin intermediul acestui sistem se    
pot efectua convorbiri telefonice (fără costuri 
suplimentare) între oricare dintre nodurile 
WAN-ului. Cea mai importantă aplicaţie     

este teleconferinţa zilnică a meteorologului   
de la CNPM cu colegii de la cele 6 SRPV-uri.

Administraţia Naţională de Meteorologie 
este conectată la Reţeaua Regională de 
Comunicaţii de Date Meteorologice (RMDCN) 
prin conexiuni cu Centrul Mondial Moscova, 
cu Centrul Regional Sofia şi cu Centrul 
European pentru Prognoze Meteorologice    
pe Durată Medie (ECMWF). În cadrul 
GTS(Global Telecommunication System), 
Administraţia Naţională de Meteorologie     
are o conexiune prin Internet cu Centrul 
Chişinău. Prin aceste conexiuni sunt 
recepţionate date şi produse meteorologice 
din reţeaua OMM, prin intermediul Sistemului 
Automat de Comutare de Mesaje – Messir 
COMM.

Există foarte multe organizaţii naţionale  
care au nevoie în activitatea lor curentă de 
date şi informaţii meteorologice, ca suport  
decizional. În anul 2011, Administraţia 
Naţională de Meteorologie era conectată prin 
conexiuni permanente, TCP/IP, cu urmă-
toarele organizaţii: Ministerul Mediului şi 
Pădurilor, Administraţia Naţională “Apele 
Române”, Ministerul Administraţiei şi 
Internelor, Inspectoratul Situaţiilor de  
Urgenţă, Ministerul Apărării Naţionale şi 
Administraţia Română a Serviciilor de Trafic 
Aerian.  Mulţi alţi beneficiari se conectează    
la sistemele meteorologice ale Administraţiei 
Naţionale de Meteorologie prin intermediul 
unor conexiuni Internet securizate.

 

Sistemul de Managemenet 
____ al Fondului Naţional de Date Meteorologice ____

Principalele date primare/brute din Baza       
de Date a Administraţiei Naţionale de 
Meteorologie încărcate în cursul anului 2011 
sunt:

• date climatologice generale (orele de 
observaţie 00, 06, 12, 18) şi de sinteză 
de la 160 staţii în funcţiune (automate  
şi manuale), orare/zilnice/lunare, anul 
2011, validate; 

• date zilnice de temperatură (medii, 
maxime, minime) de la 42 staţii (care 
au sir complet de date pentru întreaga 
perioadă de funcţionare), anul 2011, 
validate;

• date operative sinoptice  (orare) de la 
160 staţii pentru 2011, nevalidate;

• date operative pluvio (zilnice şi lunare) 
de la 65 posturi pentru 2011, nevalidate;

• date orare de temperatură, presiune şi 
umezeala aerului, 40 staţii clasice cu 
program redus pentru anul 2011, 
validate;

• date orare privind durata de strălucire a 
Soarelui de la 130 staţii clasice şi 
automate, care nu au traductori de 
radiaţie solară, pe anul 2011, validate; 

• date istorice (lipsuri şi date noi pentru 
deceniul 1951-1960) şi completare 
metadate; 

• date din 10 în 10 minute pentru 
principalii parametri meteorologici, de la 
112 staţii automate, pentru anul 2011;
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• date de precipitaţii pe 1 minut, de la     
100 staţii  automate, pentru sezonul 
cald 2011.

Anul 2011 s-a caracterizat prin:
• Activitatea de întreţinere şi administrare 

baze de date.
• Stocarea datelor de observaţii de 

suprafaţa în două Baze de Date (una 
istorică şi una operativă) şi  dezvoltarea 
instrumentelor de acces pentru toţi 
utilizatorii acestor baze de date.

• Trecerea în fluxul operativ  de date a 
primelor staţii autonome din rețea: 
Voineasa – 15319, Obârşia Lotrului – 
15297, Ţebea – 15206, Bâcleş – 15412, 
Supuru de Jos – 15044, Jurilovca – 
15409.

• Trecerea în fluxul operativ de date a 
staţiilor automate Vaisala instalate în 
anul 2011. Aplasamentele şi codurile 
acestor staţii sunt: Câmpina – 15349, 
Bisoca – 15285, Predeal – 15302, 
Târgu Logreşti – 15369, Jimbolia – 
15245, Banloc – 15289, Baraolt – 
15215, Sărmaşu – 15123, Tecuci – 
15265.

• Dezvoltarea Sistemul de Management 
al Fondului Naţional de Date Meteoro-
logice, prin proiectarea şi implemen-
tarea de aplicaţii pentru gestionarea, 

alimentarea, actualizarea şi accesarea 
bazelor de date din care cele mai 
importante au fost:

a.actualizarea aplicaţiilor SOP, 
pentru a permite stocarea şi 
vizualizarea datelor de la staţiile 
meteorologice auxiliare care nu 
aparţin Administraţiei Naţionale de 
Meteorologie. S-a implementat 
preluarea datelor de la DMH şi 
ICAS în fluxul operativ de date;

b. actualizarea aplicaţiei ”Interfaţa de 
acces la baza de date climato-
logică” odată cu introducerea 
reglementărilor privind secretul  de 
serviciu la seriile de date din Baza 
de Date Climatologică ;

c. proiectarea de mici aplicaţii  
pentru: gestionarea fişierelor de 
log de pe serverul FTP de la  
staţiile autonome (conversia din 
binar în csv, concatenarea mai 
multor fişiere de log într-unul 
singur, descărcarea operativă (o 
dată pe zi) a fişierelor de log       din 
ziua precedentă de la mai multe 
staţii), implementarea   noilor 
configurări şi stocări de  date, 
deservirea utilizatorilor interni, 
dese rv i rea  da te lo r  pen t ru  
contracte.

            

                             

 

 

  

Legendă: flux principal de date

flux de backup de date

GSM - mesaje 

 

            SMS

 

VPN-fişiere FTP

 

GSM – mesaje SMS

 

VPN – fisiere FTP

 

GPRS-

 

fisiere FTP

 

VPN-fişiere FTP

 

CSD – fisiere ASCII

Staţie manuală

 

Staţie 

automată

 

BD Staţie automată 

cu personal

BD Centru 

Regional 

 

RFC

 

BD Naţională 

Operativă de 

Colectare

Staţie automată 

autonomă

 

BD Naţională 

Climatologică

Diagrama flux de date meteorologice de observații de suprafață  
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 ALADIN
 

Modelul ALARO-0 este integrat de patru ori 
pe zi pe un domeniu numit „ALARO România”  
(fig. 52a), ce are 240 x 240 de puncte 
(rezoluţia orizontala fiind de 6,5 km) şi 49 de 
niveluri verticale.

De asemenea,  modelul ALARO este 
integrat operaţional de două ori pe zi şi pe un 
domeniu mai mare (domeniul SELAM,         
fig. 52b) dar cu rezoluţie mai slabă (11.5 km), 
ieşirile sale constituind „input”-ul atmosferic 
pentru aplicaţiile marine (modele de valuri şi 
circulaţie marină). În mod experimental, 
modelul ALARO  a fost  integrat, ȋn versiunea 
sa nehidrostatică,  pe un domeniu mic în jurul 
Bucureştiului (fig. 52c) cu 120 x 120 de puncte 
(rezoluţie orizontală 2km) şi 49 de niveluri 
verticale.  Rezultatele sale au fost folosite 
pentru forțarea modelului de chimie şi 
transport MOCAGE.

O activitate susţinută a fost desfăşurată 
pentru: 

• optimizarea lanţului operativ, proce-
durile de post-procesare şi trans-
mitere automată a datelor către 
sistemele de vizualizare de la sediul 
central şi de la Centrele Meteo-
rologice Regionale fiind executate în 
paralel cu integrarea modelului pe un 
server dedicat;

 

____ Modelare numerică ____

Fig. 52. Domeniile de integrare şi orografia  modelului: 
a) ALARO-România, b) ALARO-Selam, c) ALARO-Bucure ti ş

• diversificarea şi ȋmbunătățirea 
produselor grafice;

• prelucrarea rapidă a informaţiilor  
pentru diferiţi beneficiari economici, 
în formatul cerut.

În acelaşi timp, lanţul operaţional 
bazat pe modelul Aladin a fost menţinut ca 
soluţie de „back-up”. 

Activitatea de cercetare-dezvoltare a 
grupului s-a desfăşurat  în principal în cadrul 
proiectelor  ALADIN şi RC-LACE. 

La ora actuală, modelul numeric de 
prognoză a vremii ALARO este integrat 
operaţional în mod de adaptare dinamică, 
neavând o analiză proprie. Starea iniţială, ca 
de altfel şi condiţiile la limită, este furnizată de 
către modelul global ARPEGE, a cărui analiză 
este rezultatul unei asimilări de date de tip 
variaţional cvadri-dimensional. Asimilarea de 
date în modelul ARPEGE este însă realizată  
la o rezoluţie mai slabă decât rezoluţia 
orizontală la care este integrat  modelul 
ALARO, fapt ce implică necesitatea unei 
asimilări proprii de date pentru modelul pe  
arie limitată. În plus în modelul ARPEGE, 
pentru România sunt asimilate doar datele  
din sistemul global de telecomunicaţii, în   
care pentru observaţiile de suprafaţă sunt 
disponibile informaţii de la 23 de staţii  (faţă  
de  numărul total de staţii din România - 163).

În cursul anului 2011 au fost realizate o 
serie întreagă de experimente pentru 
stabilirea celei mai bune configuraţii a 
sistemului de asimilare de date. 

a)        b)      c)
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Fig.53.  Distribuţia erorilor de temperatură la 2 m  pentru data de  8 octombrie 2011, ora 00 UTC:
 analiza obţinută doar cu date din sistemul global de telecomunicaţii – (a), analiza obţinută prin adăugarea 

tuturor observaţiilor locale de suprafaţă – (b)

Se observă că erorile analizei sunt 
diminuate, îndeosebi în sudul şi vestul ţării, 
prin introducerea datelor de suprafaţă 
suplimentare, corespunzătoare observaţiilor 

locale (fig. 53b) în raport cu datele introduse 
doar din sistemul global de telecomunicaţii 
(fig. 53a).

Impactul introducerii datelor locale de 
suprafaţă asupra  rezultatelor modelului este 
exemplificat în figura 53, pentru o zi cu 
instabilitate atmosferica ridicată.

Impactul pozitiv al asimilării de date se 
reflectă şi în scorurile de verificare ale 
prognozei modelului ALARO prin reducerea 
erorii medii cât şi a erorii pătratice medii      
(fig. 54).

De asemenea în cadrul cooperării  RC-
LACE a fost continuată activitatea de 
cercetare–dezvoltare în domeniul verificării 
ansamblurilor de prognoze precum şi 
parametrizarea fizică a proceselor umede 
(convecţia adâncă).

MODELUL  NEHIDROSTATIC DE PROG-
NOZĂ NUMERICĂ A VREMII ŞI A CALITĂŢII 
AERULUI LA SCARĂ FINĂ COSMO-ART

Modelul nehidrostatic de prognoză numerică 
a vremii COSMO rulează în cadrul 
Administraţiei Naţionale de Meteorologie în 
regim operaţional la două rezoluţii orizontale 
7km şi 2,8 km, pe domenii care acoperă 
teritoriul României. 

În anul 2011 a fost implementată ultima 
versiune a modelului COSMO, versiune care 
include şi modulul ART (Aerosols and 
Reactive Trace gases) pentru prognoza 
calităţii aerului.

Fig. 54. Verificarea prognozelor faţă de observaţii pentru ziua de 8 octombrie 2011: eroarea medie – 
stânga şi eroarea medie pătratică –dreapta, versiunea operaţională – linie albastră,  

versiunea ce include asimilarea de date (asimilare de date de suprafaţă, de altitudine de tip „temp”, „pilot” 
şi „amdar”) – linie roşie

ACTIVITĂŢI DE CERCETARE
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Studiul poluării atmosferice implică 
descrierea, explicarea şi prognoza comporta-
mentului substanţelor emise în atmosferă. În 
difuzia atmosferică, factorii meteorologici 
care au o influenţă directă sunt vântul, 
precipitaţiile şi distribuţia pe verticală a 
temperaturii şi umezelii.

Prezenţa particulelor de aerosoli în 
atmosferă are drept consecinţă o serie de 
efecte directe, prin schimbările bilanţului 
radiativ, dar şi indirecte prin prezenţa 
nucleelor de condensare ce influenţează 
procesul de formare şi dezvoltare al norilor. 
Pentru o mai bună înţelegere a posibilelor 
efecte ale particulelor de aerosoli, trebuie să 
se aibă în vedere trei componente esenţiale: 
dimensiunea, compoziţia chimică şi proprie-
tăţile optice ale acestora. Acest lucru este 
realizabil prin cuplarea unui model numeric 
regional de predicţie a vremii cu unul de 
prognoză a calităţii aerului. Un astfel de model 
este COSMO-ART. 

Cu ajutorul modelului COSMO-ART pot 
fi urmărite în timp o serie de procese chimice 
ce au loc în atmosferă, putându-se astfel 
estima evoluţia particulelor de aerosoli. 
Aşadar, pe lângă mecanismele de transport 
luate în calcul în mod uzual, se consideră       
şi dispersia diferiţilor compuşi chimici aflaţi     
în suspensie în atmosferă.  Aerosolii şi       
alte particule emise în atmosferă, precum 
funinginea, praful, sarea de mare şi  
particulele biologice sunt reprezentate   
printr-o distribuţie log-normală.  Nu sunt 
neglijate nici procesele de coagulare, 
condensare şi sedimentare.

COSMO-ART este un model regional 
de transport al compuşilor chimici, ce 
utilizează parametrizările disponibile în 
modelul nehidrostatic COSMO pentru 
advecţie, difuzie, convecţie, etc. Astfel, pot     
fi simulate o serie de procese chimice, ce au 
loc în troposferă, precum şi transportul 
aerosolilor şi formarea norilor. 

Modelul a fost dezvoltat iniţial de către 
un grup de cercetători de la Universitatea   
KIT din Karlsruhe, iar momentan este rulat    
în regim operativ în unele dintre ţările  
membre ale consorţiului COSMO. 

Într-o prima etapa modelul COSMO-
ART a fost integrat şi rulat pentru zona 
geografică a României pe domeniul 
reprezentat în figura 55.  

Într-o a doua etapă, modelul a fost 
calibrat în funcţie de caracteristicile 
domeniului geografic al României precum şi 

în funcţie de puterea de calcul disponibilă în 
Administraţia Naţională de Meteorologie. 

Fig.55. Concentraţia de SO2 (ppb) simulată de 
modelul COSMO-ART pentru ziua de 14.04.2010 

la nivelul de 20 m deasupra solului

În figura 56 este reprezentat domeniul 
optim stabilit pentru integrarea operaţională a 
modelului COSMO-ART în Administraţia 
Naţională de Meteorologie, la o rezoluţie 
spaţială de 7 km. Datele de intrare          
pentru parametrii meteorologici provin             
din ieşirile modelului global GME, iar datele   
de intrare pentru parametrii de monitorizare   
a calităţii aerului (emisiile naturale şi 
antropogenice)  au fost furnizate de către KIT. 
Acestea au fost procesate în grila modelului 
pe baza datelor din arhiva TNO/MACC 
(Toegepast Natuurwetenschappelijk Onder 
Zoek / Monitoring Atmospheric Composition 
and Climate). 

Fig. 56. Domeniul optim de integrare al modelului 
COSMO-ART pentru zona geografică a României

     RAPORT ANUAL  2011                                                                    



46

Cu ajutorul modelului COSMO-ART   
pot fi procesate un număr de 58 de specii       
de gaze pentru reacţii de fază gazoasă,        
56 de specii de gaze transportabile,                     
77 de tipuri de aerosoli netrasportabili şi      
105 specii de aerosoli transportabili. (fig. 57)

Fig. 57. Rularea modelului COSMO-ART 
din data de 4.10.2011 RUN 00 UTC – Sare de 

mare (a) – HNO3 (b)

Fig. 58. Rularea modelului COSMO-ART 
din data de 4.10.2011 RUN 00 UTC – Specie de 

aerosol (a) – Compuşi organici volatili (b)

a)

b) b)

a)

Adaptare statistică şi verificarea 
prognozelor meteorologice

În activitatea de verificare şi post-
procesare statistică a prognozelor modelelor 
numerice s-au realizat :

a) Implementarea modelului de prog-
noză “AS_MIXTE” şi a unui sistem de  

În imaginile care urmeză sunt exempli-
ficate câteva dintre produsele numerice 
obţinute prin integrarea modelului COSMO-
ART pentru zona geografică a României.     
(fig. 58).

verificare obiectivă a prognozelor tempera-
turilor extreme produse de acest sistem.

Modelul de prognoză “AS_MIXTE”, se 
bazează pe regresia baricentrică, folosind 
rezultatele a două modele statistice MOS şi 
anume MOS_ECMWF şi MOS_ARPEGE. 
Coeficienţii sunt ajustaţi pe o perioadă de 
dezvoltare, minimizând eroarea pătratică 

ACTIVITĂŢI DE CERCETARE
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medie, glisant, pe ultimele 40 de zile. Se 
“mixează” cele două rezultate, aplicând 
modelul de regresie baricentrică simplificată, 
adică regresia obţinută în ipoteza de 
independenƫă a erorilor şi a biasului nul. 
Rezultatele acestui model sunt difuzate zilnic 
pe site-urile web ale grupului AMASC, în 
format grupaj de hărƫi. 

Verificarea obiectivă a rezultatelor 
obƫinute în anul 2011 au fost realizate  
utilizând VERDMO – pachet de software 
dezvoltat în scopul verificării obiective a 
modelelor numerice. 

O sinteză lunară comparativă pentru 
cele trei sisteme MOS este prezentată în 
figura 1.

Temperaturile minime au fost mai 
bine prognozate de AS-MIXTE în toate lunile 
anului, exceptând luna septembrie în care 
calitatea acestuia s-a aflat între cele două 
modele. MOS-ARPEGE a fost modelul care, 
datorită erorilor importante, a dus la 
deteriorarea AS-MIXTE.

Soluţiile MOS-ARPEGE au influenţat în 
mod negativ AS-MIXTE. 

Temperaturile maxime: în medie,     
AS-MIXTE nu a fost mai performant decât      
în luna septembrie, MOS-ECMWF fiind mai 
bun decât oricare din cele două soluţii.

Fig. 59. Scoruri lunare ale modelelor MOS şi  AS-MIXTE pentru temperaturile minime şi maxime 
calculate folosind rezultatele tuturor staţiilor din România.

Atât modelul MOS-ECMWF, cât şi 
MOS-ARPEGE

b) Vizualizarea comparativă a hărţilor 
de precipitaţii din modelele numerice pe 
intervale de 3, 6 şi 12 ore, precum şi a altor 
parametri solicitaţi de meteorologi, pe un    
sub-domeniu centrat pe România

Aplicaţia dezvoltată continuă proce-
durile ce vin în sprijinul meteorologului 
previzionist, oferindu-i un sistem comparativ 
vizual uşor al prognozelor precipitaţiilor 
modelelor numerice pe care le are la  
dispoziţie la ora la care realizează prognoza. 
Sunt plotate pe acelaşi domeniu, acelaşi 
interval de cumul, aceeaşi gamă de culori, 
suma precipitaţiilor în 3, 6 şi 12 de ore 
prognozată  de modelele: ECMWF, ARPEGE, 
ALADIN, ALARO şi COSMO precum şi 
principalele câmpuri meteorologice folosite   
în prognoză. Pentru cumulul de precipitaţii   
pe intervale de 3, 6 şi 12 ore s-au plotat ca   
repere geografice, la solicitarea conducerii 
Administraţiei Naţionale de Meteorologie, 
principalele râuri şi directiile de ape  aferente.

În figurile 59 şi 60 sunt prezentate 
interfaţa de acces şi o parte din hărţile 
disponibile.

 au fost actualizate la 
începutul anului 2012, astfel încât diminuarea 
erorilor celor două modele va determina 
implicit  o calitate mai bună a AS-MIXTE.
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Fig. 60. Vizualizare comparativă a hărţilor modelelor numerice: MSLP şi T2M, 
Geopotenţialul şi temperatura la nivelele de 850 hPa şi respectiv 500 hPa

Fig. 61. Exemplu de prezentare grafică  pe site web a prognozelor modelelor numerice 
– suma precipitaţiilor în 12 h –

Toate produsele operative de post-procesare statistică şi verificare sunt disponibile pe site-ul 
web:  http://neptun.meteoromania.ro (fig. 61).

ACTIVITĂŢI DE CERCETARE
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posibilitatea de a modifica instalaţia de 
măsurare a poluării pe verticală, în sensul 
reducerii numărului de analizoare automate 
de aer. S-a încercat utilizarea unui singur 
analizor pentru a măsura secvenţial la cele     
trei altitudini prestabilite (3, 15, 30 metri).   
Pentru a putea măsura la cele trei altitudini       
cu acelaşi analizor a fost pus la punct un 
sistem de comutare a prizei de aer cu               
trei electrovane comandate de modulul de 
achiziţie National Instruments PCI-6031. 
Acest modul este responsabil şi cu achiziţia   
de date şi permite adaptarea interfeţei soft 
pentru marcarea schimbărilor de altitudine     
în baza de date.

Două subiecte legate de modelarea 
poluării aerului sunt determinarea para-
metrilor stratului limită atmosferic necesari 
modelelor de dispersie a poluanţilor în 
atmosferă şi determinarea magnitudinii insulei 
de căldură urbană, a cărei creştere poate duce 
la scăderea calităţii aerului, prin creşterea 
concentraţiei de ozon troposferic. 

Referitor la primul subiect, în anul 2011    
s-a realizat un cod de calcul corespunzător 
procedurii de minimizare multidimensională 
sugerate de către Steyn et al. (1999)              
J. Atmos. Oceanic Technology, 16, 953-959, 
care permite determinarea înălţimii de 
amestec şi a grosimii zonei de antrenare       
din profile verticale ale raportului de retro-
împrăştiere (profile similare celor măsurate    
cu lidarul).

Referitor la cel de-al doilea subiect, a   
fost studiată insula de căldură urbană a 
Bucureştiului în stratul de canopee urbană, 
pentru lunile decembrie, ianuarie, februarie   
ai anilor 2008 şi 2009, utilizând softul      
ArcGIS. S-au folosit date măsurate de 
temperatură de la staţiile meteorologice       
din Bucureşti şi din localităţile învecinate. O 
noutate a lucrării este includerea în câmpul 
temperaturii pentru arealul Bucureşti de    
valori interpolate prin metoda Kriging, din 
extensia Geostatistical Analyst a softului 
ArcGIS pe lângă cele măsurate la staţiile 
meteo. În plus, s-au obţinut şi izopletele 
diferenţelor dintre temperatura medie orară 
înregistrată la staţia urbană Bucureşti-    
Filaret şi cea înregistrată la staţia considerată 
rurală, Bucureşti-Băneasa, pentru anul 2009. 
Figura 62 ilustrează clar variaţiile diurnă şi 
sezonieră ale insulei de căldură urbană a 
Bucureştiului pentru anul 2009. 

POLUAREA AERULUI

Cercetările în domeniul sondării verticale a 
atmosferei sunt focalizate pe o serie de 
direcţii principale, dintre care menţionăm:
• Elaborarea de studii privind modelarea şi 

analiza principalelor procese fizice ale 
atmosferei. În cadrul acestora, se 
abordează o serie de tematici, cu accent   
pe evoluţia spaţio-temporală a unor 
parametri aerologici de bază, cum ar fi:

– inversiuni termice;
– principalele izoterme;
– parametrii tropopauzei;
– indicii de instabilitate convectivă;
– înălţimea de geopotenţial şi tempe-

ratură la nivelurile izobarice standard;
– umezeala relativă şi umezeala 

specifică în stratul sol – 500 hPa;
– conţinutul de apă precipitabilă în 

stratul sol – 100 hPa;
– valorile extreme ale înălţimilor de 

geopotenţial şi temperatură la nivelurile 
izobarice standard etc.

• Elaborarea de studii privind modelarea şi 
analiza stratului limită; 

• Elaborarea, adaptarea şi implementarea 
metodologiilor ş i instrucţ iunilor de 
efectuare a observaţiilor meteorologice din 
atmosfera liberă; 

• Elaborarea de SOFTWARE specializat,     
în vederea automatizării lucrărilor şi 
operaţiilor din cadrul activităţii operaţionale;

• Elaborarea de SOFTWARE specializat 
pentru controlul calităţii şi validarea datelor 
aerologice;

• Elaborarea de SOFTWARE specializat 
pentru gestionarea, validarea şi actua-
lizarea bazei de date aerologice;

• Elaborarea de SOFTWARE pentru deter-
minarea şi analiza parametrilor climatici din 
altitudine.

Totodată, pe baza şirurilor de date 
obţinute la cele trei staţii aerologice ale    
Administraţiei Naţionale de Meteorologie (din 
1961 şi până-n prezent), se elaborează o 
serie de studii aeroclimatologice care au ca 
obiective de baza determinarea particulari-
tăţilor privind evoluţia şi variaţiile locale ale 
principalilor parametri climatici de altitudine 
din zona geografică a României. 

De asemenea, la staţia Afumaţi, în cursul 
anului 2011 s-au făcut experimente legate de 
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Fig. 62. Izotermele magnitudinii insulei de căldură urbană a Bucureştiului calculată prin diferenţa dintre 
temperaturile medii orare de la staţia urbană Bucureşti-Filaret şi staţia rurală Bucureşti-Băneasa, pentru 

anul 2009 (Bonciu, Dobrovolschi, 2011)

Analize ale variabilităţii și schimbării 
climatice

În anul 2011, cercetătorii din secţia de 
climatologie au realizate analize ale 
variabilitații și schimbării climatice atât în 
cadrul proiectelor naționale (KARSTHIVES, 
temele de la buget), cât și în echipele 
proiectelor europene FP7 METAFOR, 

EURO4M, CIRCLE2 (ERA-net) şi CCWaters. 
Secţia de climatologie a desfăşurat activităţi 
de recuperare a datelor istorice (fig. 63), 
recon-strucție climatică (fig. 64) și analiză a 
obser-vaţiilor in-situ, a datelor gridate, a 
reanalizelor şi rezultatelor de model pentru a 
contribui la fundamentarea stiințifică a 
produselor și serviciilor climatice solicitate de 
un spectru larg de utilizatori.

Fig. 63. Evoluția sumei lunare de precipitaţii (în mm) pentru bazinul Siret, în intervalul 1921-1940, obținutã 
cu datele recuperate și digitizate din buletinele lunare publicate de  Serviciul Român de Meteorologie

Fig. 64. Reconstrucția temperaturii medii anuale la altitudinea peșterii Cloșani pe baza datelor 
reconstruite la stația Padeș (Apa Neagră).

ACTIVITĂŢI DE CERCETARE
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Datele de observație de la Padeș 
acoperă perioada 1961-2008. Reconstrucția 
s-a realizat pe perioada 1857-1960, folosind 
analiza corelației canonice (Preisendorfer, 
1988; Bretherton, et al., 1992)  și validarea 
încrucișată a modelului liniar de predicție, pe 
baza datelor cu șir lung de observații de la    
14 stații .

Au fost folosite date gridate şi reanalize 
pentru a investiga legătura dintre tempera-
turile extreme din sudul Europei şi relaţia     
lor cu Oscilația Multidecenală a Atlanticului 
(AMO), în cadrul proiectului FP7 EURO4M. 
Ca metodă principală de analiză a fost  
folosită descompunerea în funcţii ortogonale 

empirice (EOF) (Preisendorfer, 1988). Înainte 
de descompunerea EOF şi analiza corelaţiilor 
s-a aplicat un filtru, pe baza mediilor mobile  
pe 11 ani. Analizele sugerează că AMO 
modulează extremele termice din Europa   de 
Sud (inclusiv pe cele din România) pe     
scara de timp decenală, prin intermediul 
advecției termice favorizate de circulația 
apelor de suprafață ale Mării Mediterane   
(fig. 65). Analizele au identificat o problemă     
în ceea ce privește datele de reanaliză 
referitoare la temperaturile minime, pentru 
prima parte a perioadei analizate (aproximativ 
1871-1950) (fig. 66). 

Fig. 65. Configurațiile spațiale de tip EOF asociate oscilației multidecenale a Atlanticului pentru media 
anuală a temperaturii maxime observate (harta de sus) și a celei reanalizate (harta de jos). Coeficienții 
spațiali sunt în °C. Valorile observate sunt extrase din setul de date dezvoltat la Unitatea de Cercetare 
Climatică, Universitatea East Anglia (Mitchell şi Jones, 2005). Valorile din datele de reanaliză au fost 
extrase din setul pentru secolul XX, furnizat de NOAA / OAR / ESRL PSD, Boulder, Colorado, Statele 

Unite ale Americii (http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/gridded/data.20thC ReanV2 html.
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Fig. 66. Evoluția în timp a componentelor principale asociate cu variabilitatea oscilației multidecenale a 
Atlanticului (AMO) pentru temperatura maximă (liniile gri) şi minimă (liniile negre) în Europa de Sud. 

Indicele AMO e reprezentat cu linie subţire neagră. Componentele principale din datele observate sunt 
reprezentate cu linii punctate, iar cele din datele reanalizate – cu linii continue

Fig. 67. Tendința de evoluție a numãrului de zile cu ninsoare în România pe intervalul decembrie-
februarie 1961-2010. Au fost folosite în analiză 105 stații meteorologice, 82% din ele având tendință 

descrescătoare a numărului de zile cu ninsoare

Specialiștii secţiei de climatologie au 
derulat activitǎţi de cercetare ştiinţificǎ şi în 
cadrul temelor finanţate de la buget de 
Ministerul Mediului şi Pădurilor. Rezultatele 
obţinute în 2011 au vizat monitorizarea 
climatică, cercetări privind schimbarea 

climatică în România (e.g. fig. 67), 
experimente de modelare climatică regională 
(e.g. fig. 68) şi fundamentarea estimărilor 
prognostice ale anomaliilor climatice cu mai 
multe termene de anticipaţie (e.g. fig. 69).
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Fig. 68. Rezultatele unor experimente numerice cu modelul climatic regional RegCM 4.1. Experimentul IC 
a înlocuit datele de vegetaţie normală din experimentul de control (TS) cu date de folosire a solului 

asociate culturii irigate (IC) în toată Câmpia Română. Diferențe semnificative statistic (în tente de culoare) 
apar în temperatura aerului la 2m, evapotranspiraţie și înălțimea stratului limită.
 

                                             a)                                                                                 b)

Fig. 69. Performanțele unui model predictiv realizat pentru precipitațiile peste normă din iarnă pe baza 
unui semnal privitor la intensitatea curentului jet din luna octombrie precedentă (a) și pe baza anomaliilor 
de temperatură a apei Oceanului Atlantic la suprafață din luna mai precedentă (b). Sunt ilustrate scorurile 

ROC. Scoruri semnificative utilizabile în predicție sunt cele care au valori mai mari de 0,6. Modelul 
predictiv a fost construit pe baza analizei corelației canonice (Preisendorfer, 1988; Bretherton, et al., 

1992)  și a fost validat încrucișat pe intervalul 1962-2011

Pe lângă monitorizarea climatică şi 
temele de cercetare privind variabilitatea şi 
schimbarea climatică prezentate mai sus, 
membrii secţiei de climatologie au participat şi 
la elaborarea unor studii de climatologie 
operaţională la cererea beneficiarilor 
interesaţi de servicii şi produse climatice 
concrete, necesare derulării activităţilor în 
diferite sectoare de activitate socio-
economică. Astfel, cercetătorii din Secţia de 

Climatologie au contribuit la realizarea 
studiului privind fluctuațiile climatice cu 
potențial de risc pentru arealul în care e  
situată centrala nucleară de la Cernavodă. 
Secţia de climatologie a venit în întâmpinarea 
solicitărilor privind informaţii climatice făcute 
de Agenţia Naţională pentru Protecţia 
Mediului și agențiile sale regionale. 
Cercetătorii secţiei de climatologie au răspuns 
şi nenumăratelor solicitări din partea 
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publicului și a reprezentanților mediilor de 
informare pe teme privind schimbarea 
climatică şi efectele ei în România. Este        
de menţionat participarea unui cercetător     

din cadrul Secţiei de Climatologie la 
elaborarea Raportului al V-lea al Grupului 
Interguvernamental pentru Schimbări 
Climatice (IPCC).

Impactul variabilităţii/schimbărilor 
____ climatice asupra culturilor agricole ____

Fig. 70. Valori medii multianuale ale cantităților 
de precipitații căzute în intervalul septembrie-

august (an agricol)

1981-2010

1961-1990

1971-2000
În anul 2011, în cadrul Laboratorului de 
Agrometeorologie, cercetările în domeniul 
impactului schimbărilor climatice asupra 
culturilor agricole s-au desfăşurat atât în 
cadrul Programului „Asigurarea Veghei 
Meteorologice şi cercetarea schimbărilor 
climatice pentru protecţia oamenilor şi 
bunurilor împotriva fenomenelor meteoro-
logice periculoase, A – Asigurarea  Veghei 
Meteorologice, AIII – Fundamentarea 
metodologică a activităților meteorologice 
operaționale”, cât şi a proiectelor naţionale de 
cercetare tip ADER în cadrul Planului 
sectorial pentru cercetare-dezvoltare al 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării, ADER 
2020.

Obiectivul temei AIII-5 „Perfecţionarea 
metodelor de evaluare şi predicţie a 
impactului fenomenelor meteorologice 
extreme (secetă, exces de umiditate,      
arşiţă, caniculă, ger, grindină etc.) asupra 
culturilor agricole”, a vizat studiul evoluţiei 
rezervei de umiditate din sol în intervalul 
2001-2010, comparativ cu perioada        
1970-2000, în lunile critice pentru apă ale 
plantelor agricole (mai-iunie/grâu de toamnă 
și iulie/august/porumb), în scopul identificării 
tendinţelor crescătoare/descrescătoare ale 
gradului de aprovizionare cu apă a solului şi 
identificarea arealelor vulnerabile la 
fenomenul de secetă pedologică. De 
asemenea, în cadrul acestei teme s-au 
analizat schimbările climatice previzibile – 
modelele CERES-Wheat şi CERES-Maize, 
în combinaţie cu predicţiile climatice ale 
intervalelor 2021-2050 și 2071-2100, 
proiectate pe baza modelului climatic 
regional RCMs/SRES A1B – studiu de caz 
pentru stația agrometeorologică Caracal din 
Câmpia Olteniei.

În România predomină anii agricoli      
cu regim pluviometric deficitar (sub             
600 l/mp/an), Dobrogea fiind zona agricolă 
cea mai scetoasă (1961-1990/400,9l/mp/an, 
1971-2000/397,7l/mp/an și 1981-2010/  
410,2 l/mp/an, ceea ce semnifică un regim 
pluviometric puternic secetos), figura 70.
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În cadrul fiecărei regiuni agricole, 
frecvența anilor deficitari sub aspectul 
cantităţilor anuale de precipitaţii variază    
între 37.4%/Banat-Crişana şi 91.2%/ 
Dobrogea. 

În deceniul 2001-2010, anul agricol 
2006-2007, sub aspectul regimului pluvio-
metric a fost excesiv de secetos la nivelul 
întregului teritoriu agricol al țării, deficitele    
de precipitații fiind mai accentuate  compa-
rativ chiar cu anul reper secetos al secolului 
trecut, 1945-1946. Figura 71 exemplifică în 
mod comparativ zonalitatea cantităţilor de 
precipitaţii în anii agricoli 1945-1946 şi    
2006-2007, la nivelul întregului teritoriu  
agricol al ţării deficitele de precipitaţii fiind  
mai accentuate în intervalul 1 septembrie 
2006-31 iulie 2007. În intervalul 1 septembrie 
2006-31 iulie 2007, la nivelul României 
precipitaţiile au totalizat în medie doar     
379,0 l/mp, iar în anul 1945-1946 acestea      
au fost de  396,0 l/mp.

Fig. 71. Cantităţi de precipitaţii căzute în anii 
agricoli 1945-1946 şi 2006-2007

Deficite pluviometrice mari s-au produs 
în anii 1907, 1924, 1928, 1934, 1945, 1946, 
1948, 1953, 1982, 1983, 1992, 1993, 2000 şi 
mai recent, în anii 2001, 2002, 2003 2007 şi 
2009. 

Anii 1945 şi 1946 marchează cea mai 
violentă secetă din secolul XX, având 
intensitatea maximă îndeosebi în sudul şi  
sud-estul ţării, în aceste regiuni recolta fiind 
compromisă total. În secolul actual, anul 
agricol 2006-2007 poate fi considerat un an 
excesiv secetos, atât prin intensitatea 
deficitelor de apă din sol, cât şi prin durata 
perioadelor deficitare şi extinderea supra-
feţelor afectate de seceta pedologică 
(extremă, puternică şi moderată) pe areale 
agricole extinse din sudul, sud-estul, estul, 
vestul şi centrul ţării.

În ţara noastră, teritoriul cu risc 
accentuat faţă de fenomenul de secetă 
pedologică, cu o tendință de aridizare şi chiar 
deşertificare, cuprinde suprafeţe mari din 
Dobrogea, sudul şi estul Munteniei, sudul 
Olteniei şi al Moldovei. Aceste zone pot fi 
încadrate în categoria arealelor celor mai 
vulnerabile la fenomenul de secetă pedo-
logică excesivă şi prelungită.

În concluzie, gradul de vulnerabilitate   
al speciilor cultivate la producerea riscului  
termic şi hidric se stabileşte pe baza limitelor 
specifice de referinţă/nivele şi clase de risc,   
în scopul evaluării gradului de favorabilitate 
agroclimatică a suprafeţelor agricole pentru 
soiuri şi specii agricole cu diferite grade de 
rezistenţă la producerea acestora. Analiza 
fenomenelor agroclimatice de risc/stres   
termic şi hidric implică, deci, identificarea 
parametrilor şi pragurilor critice pe intervale 
calendaristice specifice care corespund  
parcurgerii proceselor de creştere şi 
dezvoltare a plantelor, precum şi pe întreaga 
perioadă de vegetaţie, stabilindu-se astfel     
şi gradul de favorabilitate din punct de vedere 
agrometeo-rologic pentru agricultură. 

Evaluarea impactului schimbărilor 
climatice asupra culturilor de grâu de toamnă 
și porumb s-a realizat prin rularea modelelor 
tip CERES-Wheat și CERES-Maize, atât în 
condițiile climatice actuale (1961-1990), cât și 
în condițiile celor doua scenarii climatice  
regionale posibil a se produce în perioadele 
2021-2050 şi 2071-2100, luând în considerare 
efectul  direct al creșterii concentrației de   
CO2 (de la 330 ppm la 450 și, respectiv,        
550 ppm) asupra proceselor de fotosinteză. 
Rezultatele simulate în condițiile schimbării 
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climei au fost comparate cu cele simulate în 
condițiile climei actuale și s-au cuantificat   
prin modificările estimate în nivelele de 
producție și în lungimea duratei perioadei de 
vegetaţie la cele două culturi analizate.

Evoluția temperaturilor medii lunare la 
stația agrometeorologică Caracal, pentru cele 
două perioade previzibile analizate (2021-
2050 şi 2071-2100), precum și abaterea 
acestora în deceniile menționate față de 
perioada climatică actuală (1961-1990), sunt 
redate în tabelul 1. 

- descreșteri ale valorilor lunare de 
precipitații în perioada activă de 
vegetație (aprilie-octombrie) cuprinse 
între –0,8…–15,1% în deceniile 2021-
2050 și respectiv, –2,1…–35,9% în 
deceniile 2071-2100, față de perioada 
actuală (1961-1990). Cele mai mari 
descreșteri se estimează în lunile de 
vară, dintre care în luna iulie se 
înregistrează cele mai mari valori         
și anume: –15,1% / 2021-2050 și 
respectiv, –35,9% / 2071-2100.

Figura 73 exemplifică la stația agro-
meteorologică Caracal evoluția cantităţilor 
lunare de precipitații (mm) în condițiile 
schimbărilor climatice viitoare, respectiv 
deceniile 2021-2050 și 2071-2100, precum și 
diminuarea în valori procentuale (%) a 
cantităților lunare în aceste decenii, față de 
perioada curentă (1961-1990). Se observă 
faptul că, în intervalul 2071-2100, scăderea 
precipitațiilor lunare este mai accentuată    
față de perioada 2021-2050, îndeosebi în 
lunile de vară (fig. 74).

Analiza comparativă a rezultatelor 
obținute evidențiază faptul că schimbările     
în evoluția climatică viitoare bazate pe cele  
două scenarii climatice regionale pot avea 
efecte asupra creșterii, dezvoltării și formării 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 
 

 

 

 
 

 

 Temperatura medie lunară a aerului (°C) / abatere 
faţă de perioada curentă (°C) - CARACAL

 

1961-1990

 

2021-2050 2071-2100

I

 

-2,3

 

-2,3  / 0,0 -2,4 / -0,1

II

 

0,1

 

0,1 / 0,0 0,1 / 0,0

III

 

5,2

 

5,2 / 0,0 5,3 / 0,1

IV

 

11,7

 

11,8 / 0,1 12.0 / 0,3

V

 

17,1

 

17,3 / 0,2 17,7 / 0,6

VI

 

20,5

 

20,9 / 0,4 21,3 / 0,8

VII

 

22,5

 

22,9 / 0,4 23,5 / 1.0

VIII 21,8 22,2 / 0,4 22,7 / 0,9

IX 17,8 18,2 / 0,4 18,6 / 0,8

X 11,4 11,6 / 0,2 11,8 / 0,4

XI 5,3 5,4 / 0,1 5,5 / 0,2

XII 0,2 0,2 / 0,0 0,2 / 0,0

AN 10,9 11,1 / 0,2 11,4 / 0,4

Tabelul 1.
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Fig. 72. Evoluţia temperaturii medii lunare 
a aerului, în condiţiile schimbării climei - 

CARACAL

Se observă faptul că cele mai mari 
creșteri ale valorilor termice ale aerului se 
înregistrează îndeosebi în lunile mai-august, 
ce corespund cu perioadele critice față de 
factorul de temperatură atât la grâul de 
toamnă (mai / +0,2...+0,6°C și iunie/ 
+0,4...+0,8°C), cât și la porumb (iulie/ 
+0,4...+1,0°C și august / +0,4...+0,9°C). 

De asemenea, și în prima lună de 
toamnă – septembrie, la Caracal temperatura 
medie lunară a aerului va putea crește în 
perioada 2021-2050 cu 0,4°C și respectiv, cu 
0.8°C în intervalul 2071-2100, față de 
perioada 1961-1990, figura 72.

În ceea ce privește evoluția precipita-
țiilor lunare se constată diferențieri după   
cum urmează:

- creșteri lunare de precipitații îndeosebi 
în  lunile octombrie-noiembrie cuprinse 
între 3,4…9,3% în perioada 2021-2050 
și respectiv, între 3,4…13,3% în 
intervalul 2071-2100, față de perioada 
1961-1990,
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recoltelor de grâu de toamnă și porumb în 
zona Caracal. Pentru ambele culturi agricole 
analizate, durata sezonului de vegetație în 
condițiile climatice viitoare se va putea 
micşora față de perioada actuală cu 
aproximativ 13-19 zile la grâul de toamnă și 
respectiv 15-25 zile la porumb, faza de 
maturitate la ambele culturi putându-se 
produce mai devreme în intervalele 2021-
2050 și 2071-2100 față de perioada 1961-
1990, această forțare stadială  datorându-se 
în principal creșterilor mai mari ale valorilor  
temperaturii aerului, îndeosebi din perioadele 
critice față de factorul termic al plantelor (mai-
august).

Analiza comparativă a rezultatelor 
obținute evidențiază faptul că schimbările în 
evoluția climatică viitoare bazate pe cele 
două scenarii climatice regionale pot avea 
efecte asupra creșterii, dezvoltării și formării 
recoltelor de grâu de toamnă și porumb în 
zona Caracal. Pentru ambele culturi agricole 
analizate, durata sezonului de vegetație în 
condițiile climatice viitoare se va putea 
micşora față de perioada actuală cu 
aproximativ 13-19 zile la grâul de toamnă și 
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 mm  mm 

Fig. 73. Evoluţia cantităţilor lunare de precipitaţii, în condiţiile schimbării climei – CARACAL

respectiv 15-25 zile la porumb, faza de 
maturitate la ambele culturi putându-se 
produce mai devreme în intervalele 2021-
2050 și 2071-2100, față de perioada 1961-
1990, această forțare stadială  datorându-se, 
în principal, creșterilor mai mari ale valorilor  
temperaturii aerului îndeosebi din perioadele 
critice față de factorul termic al plantelor (mai-
august).

Referitor la efectele posibile ale 
schimbărilor climatice asupra producțiilor, 
acestea pot fi diferite, în funcție de tipul 
genetic al plantelor (C3 sau C4), efectele 
directe ale creșterii CO2 asupra procesului de 
fotosinteză, condițiile locale și incidența  
schimbărilor în evoluţia climatică a celor două 
scenarii asupra proceselor fiziologice ale 
plantelor pe parcursul periodei de vegetație. 
Astfel, în zona Caracal, producția de porumb 
scade în condițiilor ambelor scenarii climatice 
față de clima actuală, mai accentuat, însă, în 
cazul scenariului RCMs/2071-2100, ca 
urmare a temperaturilor medii ale aerului    
mai ridicate, care determină scurtarea   
duratei sezonului de vegetație, iar pe fondul 
deficitului de precipitații din lunile iunie-
august, de apă, în 
special în perioada cu cerințe maxime ale 
plantelor (înflorire-formarea și umplerea 
bobului). În cazul grâului de toamnă,  
producţia de boabe crește față de clima 
actuală în medie cu 6,3% în intervalul 2021-
2050 și respectiv, cu 15,6% în decada 2071-
2100. Creșterea producției de grâu de  
toamnă se datorează efectului pozitiv al 
creșterii concentrației de CO2 din atmosferă 
(de la 330 ppm la 450 și, respectiv la 550 ppm) 
asupra fotosintezei și a utilizării apei, care 
contracarează efectul negativ al scurtării 
perioadei de vegetație. 

accentuarea stresului 
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Fig. 74. Diminuarea cantităţilor lunare de 
precipitaţii, în condiţiile schimbărilor climatice 

previzibile
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Principalele rezultate obţinute în cadrul 
celor patru proiecte naţionale de cercetare  
ADER în cadrul Planului sectorial pentru 
cercetare-dezvoltare al  Ministerului  
Agriculturii şi Dezvoltării, ADER 2020 au fost:

1. Proiectul Sistem de indicatori geo-
referenţiali la diferite scări spaţiale şi 
temporale pentru evaluarea vulnerabilităţii şi 
măsurile de adaptare a agroecosistemelor 
faţă de schimbările globale/ 1.1.1/14.11.2011, 
din cadrul Planului sectorial pentru cercetare-
dezvoltare al Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale – ADER 2020. 

Coordonatorul proiectului: Administraţia 
Naţională de Meteorologie, Bucureşti, 
România.

Partener 1: Institutul de Cercetări 
Pedologice şi Agrochimice. 

Rezultate obţinute în anul 2011:
• Definirea criteriilor și caracterizarea 

parametrilor de risc agroclimatic (termic 
și hidric), funcție de cerințele de 
creștere și dezvoltare a plantelor 
agricole și condițiile agropedoclimatice 
regionale/locale;

• Descrierea structurii bazei de date 
spațiale geo-referențiate utilizate în 
analiza vulnerabilității ecosistemelor 
agricole față de condițiile limitative de 
mediu (secetă/inundații);

• Descrierea sistemului de transmisii și a 
necesității reorganizării bazei de date, 
produse meteo şi agrometeo, necesare 
pentru studiul vulnerabilității zonelor 
agricole față de fenomenele meteo 
periculoase și a validării modelelor 
agrometeorologice și de analiză a 
recoltelor; 

• Descrierea practicilor curente privind 
resursele de sol pentru fiecare tip de 
utilizare (arabil, vii, livezi, păşuni, 
păduri) în scopul stabilirii efectului 
schimbării utilizării terenurilor asupra 
componentelor ecosistemice, în 
condițiile climatice actuale și previzibile.

2. Proiectul Sistem de inventariere, 
monitorizare şi evaluare a indicatorilor privind 
acordul cu directivele europene de agro-
mediu specific fermelor de semi-subzistenţă/ 
3.3.1/14.11.2011, din cadrul Planul sectorial 
pentru cercetare-dezvoltare al Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale – ADER 
2020. 

Coordonatorul proiectului: Institutul de 
Cercetări Pedologice şi Agrochimice.

Partener 1: Administraţia Naţională de 
Meteorologie - Bucureşti, România.

Rezultate obţinute în anul 2011:
• Definirea şi caracterizarea unităţilor 

ecologic omogene (TEO) prin prisma 
caracteristicilor exprimate de o serie de 
parametri climatici: temperatură, 
precipitaţii, etc;

• Delimitarea unităţilor relativ - omogene 
din punct de vedere agrometeorologic 
la scara întregii ţări,

• Caracterizarea zonelor agricole ţinând 
cont de dinamica factorilor ecologici, a 
biodiversităţii şi a suprafeţelor 
destinate plantelor cultivate;

• Prezentarea setului de indicatori de 
agro-mediu utilizaţi de Organizaţia 
Meteorologică Mondială şi de serviciile 
naţionale de agrometeorologie din 
ţările UE;

• Sublinierea importanţei indicatorilor de 
agro-mediu în rezumarea şi ilustrarea 
relaţiilor complexe existente în 
sistemele agroambientale.

3. Proiectul Crearea de baze de date 
geo-referenţiale privind riscurile climatice 
regionale pentru principalele culturi    
agricole, horticole şi pentru speciile de 
animale domestice / 5.1.1/14.11.2011 din 
cadrul Planului sectorial pentru cercetare-
dezvoltare al Ministerului Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale – ADER 2020.

Coordonatorul proiectului: Institutul de 
Cercetari Pedologice şi Agrochimice.

Partener 1: Administraţia Naţională de 
Meteorologie - Bucureşti, România.

Rezultate obţinute în anul 2011:
• Definirea criteriilor şi caracterizarea 

parametrilor de risc agroclimatic în 
funcţie de cerinţele culturilor agricole 
faţă de variabilele de mediu, genotipul 
cultivat şi oferta agropedoclimatică;

• Identificarea riscurilor meteorologice 
(valuri de căldură/frig, perioadele de 
secetă/inundaţii) cu impact asupra 
stabilităţii recoltelor;

• Descrierea şi stabilirea unor indicatori 
agrometeorologici, termici, hidrici, 
anotimpuali ai principalelor culturi 
agricole, care trebuie luaţi în calcul în 
vederea realizării unui management 
agricol eficient.

4. Proiectul Evaluarea riscului privind 
contaminarea cu micotoxine a producţiilor 

ACTIVITĂŢI DE CERCETARE
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anuale de grâu din România/ 8.1.1 / 
14.11.2011 din cadrul  Planului sectorial 
pentru cercetare-dezvoltare al Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale – ADER 
2020.

Coordonatorul proiectului: Institutul de 
Cercetări Pedologice şi Agrochimice.

Partener 1: Administraţia Naţională de 
Meteorologie - Bucureşti, România.

Rezultate obţinute în anul 2011:
• Realizarea unui raport anual de  

analiză agrometeo (pentru 90 de stații 
meteo reprezentative pentru arealele 
de cultură a grâului);

• Caracterizarea condiţiilor agrometeo-
rologice ale anului agricol septembrie 
2010-august 2011, pentru cultura 
grâului de toamnă;

• Determinarea regimului hidrotermic  
din aer şi sol în perioada însămânţărilor  
de toamnă, în cultura grâului de 
toamnă, pentru perioada septembrie 
2010-august 2011;

• Prezentarea stării de vegetaţie a 
culturilor de toamnă la intrarea în 
repausul vegetativ, în perioada 
septembrie 2010-august 2011;

• Analiza în dinamică a precipitaţiilor şi   
a efectelor acestora asupra stării de 
vegetaţie şi productivităţii culturilor, 
evoluţia regimului termic cu impact 
asupra datelor de producere a fazelor 
fenologice la principalele culturi 
agricole.

5. Proiectul internaţonal WATERCoRe-
Lipsa apei şi seceta-Activităţi coordonate în 
regiunile europene/0541R2 din cadrul 
Programului INTERREG IV C. Administraţia 
Naţională de Meteorologie este partenerul 11 
în cadrul acestui proiect coordonat de 
Ministerul Mediului, Energiei, Agriculturii şi 
Protecţiei Consumatorului, din Hessen, 
Germania.

Printre rezultatele proiectului în anul 
2011 se număra:

• crearea unei "platforme" de schimb de 
experienţă (e-learning) în problemele 
legate de deficitul de apă, secetă şi 
schimbări climatice; 

• definitivarea listei "keywords", prin 
completarea informaţiei în vederea 
adaptării studiilor de caz pentru 
modulul e-learning al proiectului;

• participarea României la elaborarea 
Newsletter IV din cadrul proiectului;

• elaborarea primului draft privind 
contribuţia Administraţiei Naţionale de 
Meteorologie pentru plat forma              
e-learning, în vederea definitivării 
formei finale;

• instrumente economice şi financiare 
specializate pentru implementarea 
planurilor de acţiune la nivel regional, 
programme e-learning cu module 
tematice pentru creşterea conştien-
tizării şi educaţiei în domeniul prevenirii 
efectelor schimbărilor climatice.

6. Proiectul internaţional 
„Mitigation Drought in Vulnerable 
Area of the Mures Basin” 
(MIDMURES), proiect-pilot privind 
dezvoltarea act iv i tăţ i lor de 
prevenire şi stopare a deşertificării 
în Europa. 

Responsabil Proiect: Administraţia 
Naţională de Meteorologie, România. 

Pentru realizarea obiectivelor în anul 
2011 pentru acest proiect au fost studiaţi 
indicii agrometeorologici termici şi hidrici 
caracteristici, în scopul stabilirii gradului de 
favorabilitate pentru agricultură, la nivelul 
zonei de interes agricol Pecica (jud. Arad).

Pentru evaluarea condiţiilor agro-
meteorologice din perioada cu cerinţe  
maxime faţă de apă ale culturilor agricole 
(iunie-august) s-au prelucrat date privind 
intensitatea şi durata fenomenului de    
„arşiţă”  (fig. 75).
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Fig. 75. Intensitatea „arșiţei”, în intervalul 
iunie-august 2011
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De asemenea, pentru evaluarea 
necesarului de apă al culturilor agricole, s-a 
studiat dinamica rezervei de umiditate a 
solului pe diferite profile de sol şi la date 
calendaristice specifice culturilor de grâu de 

toamnă şi porumb (fig. 76), corelată cu 
perioadele cu cerinţe maxime faţă de apă a 
semănăturilor de toamnă, primăvară – 
însămânţăre, înflorire şi fructificare.

ACTIVITĂŢI DE CERCETARE

Fig. 76. Dinamica evoluţiei rezervelor de umiditate din sol (mc/ha) în cultura de porumb

Rezultate obţinute în anul 2011:
· din analiza „arşiţei” exprimată prin 

intensitate (åTmax ≥ 32°C/unităţi de 
„arşiţă”) şi durată (număr de zile), s-a 
evidenţiat faptul că, în perioada 1 iunie-
30 august 2011, atât cuantumul 
unităţilor, cât şi numărul de zile de 
„arşiţă” au fost ridicate (31-70 unităţi de 
„arşiţă”) pe suprafeţe extinse din zona 
analizata Pecica (jud. Arad);

· evoluţia conţinutului de apă din sol, 
accesibilă culturii de grâu de toamnă pe 
parcursul perioadei de vegetaţie, 
evidentiaza faptul că prezenţa 
fenomenului de secetă pedologică, 
începând cu a doua decadă a lunii iunie 
2011, nu a afectat recolta de grâu, ca 
urmare a cantităţilor de precipitaţii 
înregistrate îndeosebi în perioada 
consumului maxim pentru apă a 
plantelor, respectiv intervalul mai-iunie 

pe parcursul lunilor iulie și august, 
datorită consumului ridicat de apă al 
plantelor de porumb aflate în fazele cu 
cerinţe maxime faţă de apă (apariţia 
paniculului, înflorire, mătăsire, formarea 
și umplerea bobului), precum și al 
regimului  pluviometr ic def ic i tar 
înregistrat în această perioadă, la 
nivelul zonei de interes agricol Pecica 
(jud. Arad) conţinutul de umiditate din 
sol accesibilă plantelor s-a diminuat 
treptat, înregistrându-se deficite de apă 
în sol;

· impactul producerii fenomenului de 
secetă asupra principalelor elemente 
componente ale unui sistem agricol, 
nivelul producţiilor de grâu de toamnă şi 
porumb, cal i tatea recol telor ş i  
posibilitatea reducerii pierderilor prin 
respectarea tehnologiilor agricole care 
se impun în condiţii de secetă;

____ Teledetecţie şi Sisteme Informaţionale Geografice ____

Evaluarea resurselor de apă din stratul 
de zăpadă

Pe baza datelor în flux rapid preluate de la 
staţiile meteorologice din zonele montane de 
interes, corelate cu alte informaţii disponibile, 
au fost realizate estimări ale rezervelor de  
apă cantonate în stratul de zăpadă pentru 

datele de 5, 31 ianuarie, 25 februarie şi         
25 martie 2011, pentru bazinele hidrografice 
Argeş, Doftana, Bistriţa, Lotru, Someşul     
Mic  şi Râul Mare. Estimările au rezultat din 
calculul rezervei de apă din stratul de zăpadă 
pe etaje altitudinale şi tipuri de acoperire 
vegetală, exprimate volumetric (mil/mc) şi în 
strat mediu de apă pe bazin (l/mp). 
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Evaluările realizate în bazinele hidro-
grafice în studiu s-au axat pe datele de 
grosime şi densitate ale zăpezii provenite de 
la staţiile meteorologice, hidrometrice şi 
posturile pluviometrice existente în zonele   
de interes, ca şi pe analiza datelor satelitare 
disponibile (pentru distribuţia areală a 
stratului de zăpadă şi delimitarea acestuia). 

Sezonul de iarnă a început în                   
5 decembrie 2010 printr-un val de ninsori   
care s-au intensificat în jurul datei de             
15 decembrie. Această lună s-a remarcat     
un strat de zăpadă normal şi aproximativ 
uniform pentru zonele montane, în schimb în 
lunile ianuarie şi februarie 2011 s-au 
înregistrat valori ale precipitaţiilor sub formă 
de ninsoare sub normal (ca grosime şi 
persistenţă a stratului de zăpadă), în raport   
cu valorile înregistrate în anii precedenţi.

În lunile martie şi aprilie 2011 s-au 
înregistrat creşteri ale stratului de zăpadă    
prin ninsorile din 10 martie şi 15 aprilie 
(grosimea acestuia atingând în Munţii 
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Făgăraş, la Bâlea Lac, valoarea maximă a 
acestei ierni, de 217 cm, în data de 15 aprilie). 
La aceeaşi dată, la Vârful Omu, zăpada a    
fost de 133 cm, de asemenea reprezentând 
maximul acestei ierni.

Zona de vest şi sud-vest a ţării a 
înregistrat valori ale grosimii stratului de 
zăpadă cu mult mai mici decât în anii 
precedenţi (valoarea maximă - 90 cm la   
staţia meteo Ţarcu în data de 20 februarie şi    
5 martie 2011).

În tabelul 1 se pot urmări rezultatele 
evaluărilor obţinute în sub-bazinele ce 
compun bazinul hidrografic Argeş (fig. 77) 
pentru datele de 5 ianuarie şi 25 februarie 
2011. Estimarea realizată în data de             
25 februarie 2011 indică valori ale volumului 
de apă pe bazin şi a stratului mediu de apă  
mai mari decât celelalte valori ale iernii. De 
exemplu, volumul total de apă pe bazin se 
prezintă astfel : 5 ianuarie – 59.59 mil. mc,    
31 ianuarie – 62.74, 25 februarie –73.92,       
10 martie –65.70 mil. mc.

Tabelul 1. Rezultatele evaluării rezervei de apă din stratul de zăpadă în b.h. Argeş
pentru 5 ianuarie şi 25 februarie 2011

Fig. 77. Principala zonă de studiu - bazinul hidrografic Argeş (zona carpatică)

Aceleaşi estimări au fost realizate şi 
pentru celelalte bazine în studiu. Ca exemple, 
în figurile 78, 79 si 80, sunt prezentate valorile 

obţinute pentru data de 31 ianuarie 2011 în 
bazinele hidrografice Bistriţa, Râul Mare şi 
Someşul Mic.
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Fig. 78.  Bazinul hidrografic Bistriţa 
şi evaluarea din 31 ianuarie 2011

ACTIVITĂŢI DE CERCETARE

Fig. 79.  Bazinul hidrografic Râul Mare 
şi evaluarea din 31 ianuarie 2011

Fig. 80.  Bazinul hidrografic Someşul Mic şi 
evaluarea din 31 ianuarie 2011

Pentru a avea o privire de ansamblu 
asupra sezonului iarnă-primăvară 2010-
2011, au fost realizate grafice cu evoluţia 
stratului de zăpadă pentru toate cele şase 
bazine hidrografice în studiu, pe baza datelor 
de grosime preluate în flux rapid de la staţiile 
meteorologice (exemplu – bazinul hidrografic 
Argeş, figura 81).

Fig. 81. Bazinul hidrografic Argeş
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Fig. 82. Imagine Terra MODIS din 25.03.2011 
(subset centrat pe zona Carpaţilor Meridionali) şi 

o parte dintre bazinele hidrografice în studiu: 
Râul Mare, Lotru şi Argeş 

a)

b)

Fig. 83. Imagine satelitară Terra MODIS, 
rezoluţie 250 m, din 30 ianuarie 2011 + SRTM + 

valorile grosimii zăpezii 

Pentru estimarea distribuţiei spaţiale a 
învelişului nival şi o delimitare corectă a liniei 
zăpezii, au fost preluate imagini satelitare 
MODIS şi produse “Snow Cover Extent” 
derivate din acestea, cu o acoperire noroasă 
nesemnificativă (fig. 82 a şi b). Aceste imagini 
pot fi combinate cu Modelul Numeric al 
Terenului şi completate cu valorile grosimii 
zăpezii, primite de la staţiile meteorologice, 
asociate aceleiaşi date la care a fost preluată 
imaginea (fig. 83)

De asemenea, se poate asocia şi 
produsul de zăpadă derivat din imaginea 
propriu-zisă (în care fiecare culoare 
reprezintă unul din elementele: zăpadă, nori, 
teren fără zăpadă). Pentru exemplificare, am 
ales reprezentarea obţinută pentru data de  
25 martie 2011 (fig. 84), unde, la bază, se află 
SRTM-ul (baza de date altimetrice), apoi 
imaginea satelitară propriu-zisă, cu rezoluţia 
de 250 m, georeferenţiată în Stereo 70 şi 
produsul de zăpada Snow Cover Extent.

Fig. 84. Principalele clase rezultate extrase din 
produsul MODIS Snow Cover Extent 

pentru data de 25 martie 2011

În concluzie, în cazul determinării 
rezervelor de apă din stratul de zăpadă, 
aplicarea noilor metodologii implicând 
util izarea combinată a tehnicilor de 
teledetecţie şi a info-planurilor SIG reprezintă 
instrumente precise de monitorizare şi 
prognozare.

Evaluarea rezervelor de apă din stratul 
de zăpadă în sezonul iarnă-primăvară 2010-
2011 s-a efectuat pe etaje altitudinale şi pentru 
diferite categorii de terenuri, obţinându-se 
astfel: volumul total de apă şi stratul mediu de 
apă pentru fiecare etaj altitudinal în parte şi 
pentru întreaga suprafaţă a bazinelor 
hidrografice. 

Calculul rezervelor de apă cantonate în 
stratul de zăpadă în perioada stocului maxim, 
precum şi la diferite momente ale sezonului de 
topire a zăpezii-scurgere, are o deosebită 
importanţă pentru serviciile de prognoză şi 
unităţile de gospodărire a apei, precum şi 
pentru întreprinderile de exploatare a lacurilor 
de acumulare. 

În acelaşi timp, s-a avut în vedere 
crearea unui sistem eficient de obţinere, 
analiză şi prezentare a informaţiilor, util       
atât pentru prognoză şi gospodărirea 
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Fig. 85. Campania de măsurători pentru 
localizarea cu GPS-ul a forajelor

ACTIVITĂŢI DE CERCETARE

LIFE CLEANWATER

Obiectivul principal al proiectului LIFE 
CLEANWATER (Sistem integrat pentru 
protecţia şi analiza stării şi a evoluţiei apelor 
ameninţate de poluarea cu azot - LIFE09 
ENV/RO/000612) îl constituie realizarea unui 
instrument de decizie în managementul 
durabil al resurselor de apă la nivelul unui 
bazin hidrografic, prin utilizarea modelării 
matematice ca suport pentru determinarea 
bilanţului de nutrienţi din resursele de apă de 
suprafaţă şi subterane, pe baza unor tendinţe 
şi scenarii predefinite privind evoluţia 
activităţilor umane, în contextul schimbărilor 
climatice. Rezultatele aplicaţiei, prin 
identificarea zonelor potenţial vulnerabile în 
bazinul hidrografic Bârlad, vor contribui la 
îmbunătăţirea programului de măsuri de 
protecţie a resurselor de apă precum şi a 
sistemului de monitoring integrat al apelor de 
suprafaţă şi subterane utilizat în procesul de 
revizuire a numărului de zone desemnate ca 
vulnerabile. Rezultatul proiectului constă în 
realizarea unui sistem suport dezvoltat pe 
platformă GIS, pentru determinarea zonelor 
vulnerabile la nitraţi, în vederea elaborării 
strategiilor de utilizare durabilă a resurselor 
de apă la nivel de bazin hidrografic, în 
condiţiile schimbărilor climatice din România. 
Cu ajutorul sistemului informatic integrat se 
vor putea identifica zonele potenţial 
vulnerabile la poluarea cu nitraţi şi măsurile 

resurselor de apă provenite din stratul de 
zăpadă, cât şi pentru factorii de management 
şi decizie.

care trebuie să fie aplicate pentru protecţia 
resurselor de apă şi menţinerea stării 
ecologice bune a apelor.

În anul 2011, conform planului de 
realizare al proiectului, au fost îndeplinite 
următoarele:

• Colectarea datelor de teren: locali-

zarea cu GPS-ul a surselor de poluare din 

bazinul Bârlad (ferme agrozootehnice etc.), 

localizarea fântânilor şi forajelor, a staţiilor de 

epurare a apei, a secţiunilor hidrografice din 

bazinul Bârlad (fig. 85);

• Realizarea bazei de date geospaţiale: 

limite administrative, localităţi, reţeaua de 

drumuri şi căi ferate, reţeaua hidrografică 

(râuri şi lacuri), modelul numeric al terenului, 

acoperirea/utilizarea terenului, staţiile hidro-

logice şi meteorologice, etc. (fig. 86);

Fig. 86. – Baza de date geospaţială pentru bazinul Bârlad
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Fig. 87. Georeferenţiere foraj Mărăşeni, cu ajutorul hărţilor topografice

Fig. 88. Structura arhitecturii sistemului online OpenGIS 
pentru protecţia şi analiza stării şi evoluţiei apelor poluate cu azot.
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• Georeferenţierea bazei de date 

cartografice pentru sistemul GIS (fig. 87); 

• Stabilirea arhitecturii sistemului online 

OpenGIS pentru protecţia şi analiza stării şi 

evoluţiei apelor poluate cu azot (fig. 88).
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• Proiectul:  Monitoring Atmospheric 
Composition and Climate – Monitorizarea 
Compoziţiei Atmosferei şi Clima (MACC 
218793)

În cadrul proiectului european MACC, 
în anul 2011, Laboratorul de Teledetecţie şi 
SIG a continuat activitatea începută în anul 
2010 de a caracteriza reprezentativitatea 
staţiilor de monitorizare a calităţii aerului. 

Metodologia fo los i tă  pentru a 
caracteriza reprezentativitatea staţiilor de 
monitorizare a calităţii aerului, conform 
protocolului stabilit la întâlnirea de lucru de la 
Liubliana, în anul 2010, a fost modificată în 
urma discuţiilor purtate la întâlnirea de lucru 
de la Oslo, din 7-8 aprilie 2011, şi anume: 
folosind aplicaţia Sisteme Informatice 
Geografice (SIG) se vor realiza indicatorii de 
descriere a diferitelor tipuri de clase de 

utilizare a terenului, reţeaua căilor de 
comunicaţie şi numărul surselor de poluare 
(baza de date E-PRTR).

La întâlnirea de la Oslo au participat 
partenerii implicaţi în activitatea de asimilare 
de date, cărora li s-au cerut detalii cu privire la 
datele necesare utilizate în activităţile viitoare. 
În acest sens, a fost modificat vechiul 
protocol, după cum urmează:

•   s-au modificat dimensiunile buffere-lor;
• s-a stabilit împărţirea acestora în 

sectoare corespunzătoare direcţiilor 
cardinale - direcţia vântului;

• s-a redus numărul claselor de acoperire 
la 12, prin gruparea acestora (fig. 89);

•  clasele de acoperire vor fi raportate ca 
procente şi nu ca suprafaţă, astfel încât 
să răspundă atât analizelor la scară 
locală, cât şi celor la scară regională.

Fig. 89. Clasele de utilizare a terenului extrase din Corine Land Cover şi sursele de poluare 
situate până la distanţa de 50 km în jurul staţiei de monitorizare a calităţii aerului, Bucureşti

ACTIVITĂŢI DE CERCETARE



     RAPORT ANUAL  2011                                                                    

67

• Proiectul: Mitigation drought in 
vulnerable area of the Mures Basin – 
Reducerea secetei în zona vulnerabilă   
a bazinului  Mureş  (MIDMURES 
07.0316/2010/582303/SUB/D1)

Proiectul MIDMURES îşi propune să 
testeze tehnologii, tehnici sau practici special 
concepute,  în scopul de a diminua efectul 
secetei în bazinul râului Mureş. Problemele 
prioritare sunt: conservarea apei pluviale şi a 
apelor de suprafaţă, forme alternative de 
irigare, măsuri de economisire eficientă a 
apei şi existenţa unor culturi consumatoare 
de mai puţină apă.

Zona de studiu este axată pe regiunile 
agricole care aparţin oraşului Pecica, din  
sub-bazinele Ier şi Crac şi bazinul inferior al 
râului Mureş. Altitudinea medie în zona de 
studiu este cuprinsă între 100-170 m, cu o 
pantă medie mai mică de 10°.

Obiectivele proiectului MIDMURES 
constau în:

• Accentuarea reducerii consumului de 
apă în agricultură şi prognoza secetei în zona 
pilot din bazinul Mureş, prin combinarea 
diferitelor abordări tehnice;

• Realizarea de buletine agrometeo-
rologice săptămânale, special pentru zona 
vulnerabilă la secetă din bazinul Mureş;

• Rularea scenariilor climatice, bazate 
pe modele climatice regionale şi modele 

agrometeorologice, în vederea optimizării 
structurii culturilor agricole;

• Analiza modificărilor asupra claselor 
de utilizare a terenului în decursul timpului;

• Monitorizarea stării de vegetaţie a 
culturilor agricole folosind imagini satelitare.

În cadrul proiectului European 
MIDMURES, în anul 2011 Laboratorul de 
Teledetecţie şi SIG a obţinut următoarele 
rezultate:

• S-a utilizat baza de date Corine Land 
Cover din anii 1990, 2000, 2006, precum şi 
ortofotoplanuri din anul 2009 şi au fost 
analizate schimările produse în modificarea 
claselor de utilizare a terenului din zona de 
studiu. În urma acestor analize au rezultat 
hărţi şi tabele, figura 90, tabelul 1. Modificarile 
apărute în utilizarea terenului se explică prin:

Fig. 90. Clasele de utilizare a terenului extrase din ortofotoplanuri pentru zona de studiu, 
integrate în mediul SIG

Suprafaţa (ha)
Utilizarea terenului  1990  2000 2006

Localităţi
 

50790
 

54900 59163
Teren arabil

 
664300

 
634300 651480

Livezi

 
7570

 
3000 1728

Vii

 

8810

 

10100 3864
Păşuni 73260 83600 71105
Păduri 19840 25000 25083

 

Tabelul 1. Modificarea claselor de utilizare a 
terenului în perioada 1990-2006 în zona de 
studiu
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ACTIVITĂŢI DE CERCETARE

Rezoluţia spaţială diferită a imaginilor 
satelitare utilizate;
Schimbările naturale intervenite   de-a 
lungul timpului;
Schimbările antropice precum: 
despăduriri, construirea de case, 
drumuri  noi etc.

• S-a monitorizat starea de vegetaţie a 
culturilor agricole folosind imagini satelitare  
(s-au utilizat imagini SPOT/VEGETATION – 
NDVI sinteza pe 10 zile, TERRA/MODIS – LAI 
sinteza pe 8 zile, NDVI, NDWI - figura 91 şi EVI 
sinteza pe 16 zile).

Fig. 91. Indicele de vegetaţie 'Normalized Difference Water Index (NDWI)'
pentru perioada 15-24.09.2011, la nivelul ţării

• Proiectul "Testarea datelor PROBA_V     
şi VEGETATION pentru aplicaţii în 
agricultură în Bulgaria şi România" 
PROAGROBURO

Obiectivul principal al proiectului      
este evaluarea calităţii misiunii PROBA-V      
şi a continuităţii în raport cu misiunile 
VEGETATION 1 & 2 prin compararea şi 
validarea datelor SPOT VEGETATION şi 
PROBA-V simulate, pentru  estimarea 
condiţiilor de vegetaţie pentru zonele test din 
Bulgaria.

 Partenerii din proiect  sunt:
• Instututul de Cercetări Spaţiale şi 

Solare - Academia de Ştiinţe Bulgaria  
(SSTRI–BAS);

• Institutul Naţional de Meteorologie şi 
Hidrologie – Academia de Ştiinţe Bulgaria, 
(NIMH– BAS);

• Administraţia Naţională de Meteo-
rologie, România (RNMA).

Zona test Fundulea este situată în 
Câmpia Bărăgan, în sud-estul României, în 
zona agricolă principală a ţării. În cadrul zonei 
test, patru câmpuri au fost selectate pentru 
analiza şi compararea celor două instrumente 
SPOT VEGETATION şi PROBA-V.

A fost elaborată o metodologie de 
validare a datelor simulate PROBA-V şi  
SPOT VEGETATION pentru aplicaţii în 
agricultură. Ea cuprinde trei etape: realizarea 
unei geo-baze de date, realizarea experi-
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mentelor sub-satelit şi analiza combinată a 
datelor satelitare şi a datelor măsurate. 

A fost publicată lucrarea “Cerinţe 
Metodologice pentru testarea datelor 
PROBA-V and VEGETATION  pentru aplicaţii 
în agricultură, în Bulgaria şi România”, 
publicaţie bilingvă în engleză şi română.

Au fost efectuate patru experimente 
sub-satelit pentru colectarea datelor meteo-
rologice, pentru fiecare din zonele test, date 
utilizate pentru evaluarea stării de vegetaţie a 
culturilor de cereale pe durata ciclului de 
vegetaţie. O metodologie comună a fost 
aplicată pentru cele două zone test pentru 
măsurarea parametrilor biometrici ai culturilor 
de cereale. Toate datele măsurate şi imaginile 
simulate PROBA-V şi SPOT VEGETATION 
pentru sezonul de vegetaţie (2010–2011) au 
fost organizate în geo-baza de date.

Prin aplicarea metodologiei s-au obţinut 
următoarele produse: cerinţele metodologice, 
o geo-bază de date care integrează date 
satelitare, parametri biofizici şi biometrici 
măsuraţi pe teren, un model empiric, care 
descrie relaţiile între datele simulate    
PROBA V, datele ce caracterizează starea de 
dezvoltare a culturilor şi datele măsurate      
pe teren, hărţile de acoperire/utilizare a 
terenului obţinute prin metode de clasificare 
nesupervizată şi supervizată a datelor SPOT 
VEGETATION şi PROBA V şi determinarea 
stării de dezvoltare a culturilor pe baza 
indicilor NDVI, NDWI şi LAI realizaţi din 

imaginile SPOT VEGETATION şi PROBA-V. 
Aceste rezultate reprezintă o bază obiectivă 
de comparare a celor doi senzori, a 
performanţelor şi potenţialităţii oferite pentru 
aplicaţiile în agricultură.

Real izarea unei baze de date 
georeferenţiate, constând în imagini SPOT-
VEGETATION şi PROBA-V, date biofizice in 
situ şi date de referinţă.

Proiectul PROAGROBURO şi-a propus 
să colecteze un volum mare de date 
geospaţiale, sub formă de imagini satelitare, 
hărţi şi vectori. O altă caracteristică a 
proiectului a fost că, deşi fiecare din cele trei 
organizaţii a colectat tipuri diferite de date sau 
date despre diferite suprafeţe-test, acestea au 
fost analizate în mod integrat. Astfel, a fost 
necesară o singură geo-bază de date, cu 
interfaţă corespunzătoare şi cu aplicaţii care 
să furnizeze fiecărui partener accesul la date. 

Geo-baza de date utilizează proiecţia 
UTM WGS84  (fig. 92) şi stochează: 

• Un set de date de referinţă, care 
constituie hărţi de bază (inclusiv în 
interfaţa web) şi informaţii-suport 
pentru imaginile satelitare şi pentru 
analiza datelor din teren;

• Imagini satelitare de intrare de la      
EO-1/Hyperion, SPOT-VGT şi date 
simulate PROBA-V;

• Date de intrare, din teren, măsurate;
• Date derivate din procesarea şi analiza 

datelor de intrare;
• Măsurători de teren.

Fig. 92. Harta satelitară a zonelor test de la Fundulea (România) şi Zhiten (Bulgaria)
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În cadrul proiectului a fost realizat un 
model de referinţă, cu date geo-spaţiale 
despre acoperirea/utilizarea terenului, pentru 
suprafeţele-test selectate.

Setul de date de referinţă reprezintă un 
model cartografic al acoperirii/utilizării 
terenului, care cuprinde informaţii esenţiale 
necesare caracterizării condiţiilor naturale şi a 
utilizării terenului pe suprafaţă-test, la o scară 
corespunzătoare (fig. 93,94 şi 95). 

Fig. 93. Banda rosie a imaginii, simulata de 
PROBA V, pentru suprafata-test de la Fundulea, 

în 13 mai 2011

Fig. 94. Metoda georeferentierii aplicata imaginii 
simulate de PROBA V, utilizand EO1-ALI, pentru 

suprafata-test de la Fundulea

____Sateliţi meteorologici ____

• Proiectul CryoLand (2011-2014), FP7-
SPACE-2010-1: GMES Service Snow and 
Land Ice (www.cryoland.eu)

Administraţia Naţională de Meteorologie 
participă, începând cu 1 februarie 2011, alături 
de alte nouă instituţii şi companii private din 
Europa la proiectul CRYOLand, finanţat de 
Comisia Europeana, în cadrul FP7. Obiectivul 
principal al acestui proiect este crearea unui 
serviciu operaţional GMES, care să furnizeze 
pentru întreg teritoriul european, măsurători 
cantitative ale acoperirii terestre cu zăpadă şi 
gheaţă, a conţinutului în apă al stratului de 
zăpadă  etc. 

Obiectivul principal al proiectului este 
dezvoltarea unui serviciu durabil, standardizat 
şi validat despre diferiţi parametri caracteri-
zând zăpada/gheaţa, obţinuţi folosind date 
satelitare. Proiectul CryoLand se adresează 
unei teme socio-economice relevante în 
special cetăţenilor europeni şi anume 
monitorizarea cu o foarte mare acurateţe a 
zonelor acoperite cu zăpadă şi gheaţă, 
gheţarii, râurile şi lacurile îngheţate. În     
acest sens, serviciul care va fi dezvoltat        
va îmbunătăţi managementul activităţilor 
economice şi ecologice privind zăpada şi 
gheaţa pe zona Europei. CryoLand va 
capitaliza investiţiile din sectorul spaţial 
realizate în Europa dar şi din afara ei prin 
utilizarea datelor satelitare furnizate de  
diferite platforme spaţiale, care sunt o 
excelentă sursă de informaţii pentru monito-
rizarea şi cuantificarea parametrilor carac-
teristici zăpezii şi gheţii în timp real.

Fig. 95. Imagine simulată de PROBA-V, 
din 13 mai 2011

ACTIVITĂŢI DE CERCETARE
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În conformitate cu planul de realizare  
al proiectului, (fig. 96)  în perioada 01.02.2011 
– 31.12.2011 au avut loc următoarele 
activităţi:
• WP2: Definirea Cerinţelor Serviciului şi 

Produselor :
– WP.2.1. Stabilirea grupului de 

utilizatori români ai Produselor 
Proiectului  CRYOLand;

–  WP.2 .2 .  Ana l i za  ce r in ţe lo r  
utilizatorilor produselor proiectului 
CRYOLand;

– WP.2.4. Întâlnirea de lucru a 
posibililor utilizatori – ALPINE; 

– WP.2.5. Pregătirea documentului 
tehnic final.

• WP3: Interoperabilitate, Integrarea 
Serviciilor şi Accesul Utilizatorilor:

–  WP.3.1. Colectarea de informaţii cu 

privire la cerinţele utilizatorilor;
– WP.3.2. Definirea interfeţelor şi 

funcţionalităţii;
– WP.3.3.Definirea şi proiectarea 

Serviciilor de Reţea.
• WP4: Îmbunătăţirea şi Validarea Produselor 

caracteristice Stratului de Zăpadă: 
– WP.4.1. Produsele Satelitare 

caracteristice Stratului de Zăpadă 
obţinute folosind informaţia spec-
trală din domeniul optic.

• WP6: Activităţi de Suport şi Pregătire ale 
Utilizatorilor produselor CRYOLand:

– WP.6.1. Tools pentru comunicarea şi 
coordonarea grupului de utilizatori.

• WP11: Activităţi de Diseminare:
– WP.11.1. Diseminare; Pregătirea şi 

distribuirea de materiale promo-
ţionale, broşuri.
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ŞCOALA NAŢIONALĂ DE METEOROLOGIE

Şcoala Naţională de Meteorologie (SNM) a 
gestionat, în cadrul  Programului de educaţie 
şi pregătire profesională, următoarele acţiuni: 

• FPC – în sprijinul direct al activităţilor de 
prognoză a vremii:

– “Analiza şi prognoza manifestărilor 
convective” – 15 participanţi, 

– “Utilizarea de ieşiri din modele 
numerice şi a celor din modele 
conceptuale” – 28 cursanţi, 

– „Instruire în probleme de nowcasting”  
la SRPV-uri,

–  Platforma de e-learning – „Module de 
meteorologie generală” – 26 cursanţi.

• PFBM – derulat în perioada martie  2011– 
aprilie 2012, cu participarea a 13 cursanţi şi 
a inclus următoarele:

– Studiul disciplinelor: „Meteorologie 
sinoptică şi mezoscară”,  

– Studiul disciplinelor: „Meteorologie 
Fizică  &  Meteorologie Dinamică & 
Climatologie”, – învăţământ ID,  

testare online, două ateliere de lucru cu 
frecvenţă,  practici operaţionale;

–  Elaborarea  proiectelor finale.
• PFIM – 11 participanţi, pe durata a două   luni 

şi jumătate, studiu în sistem e-learning a 
documentaţiei disciplinei: “Meteorologie 
Generală”, 5 teste online, 5 laboratoare     
de seminarizare şi aprofundare a cunoş-
tinţelor şi un coloviu de absolvire. 

• CS – “Introducere în nivologie” –                  
21 participanţi şi „Prognoza avalanşelor” – 
29 cursanţi. 

• PECTM – s-au realizat intrumentele de 
evaluare pentru toate unităţile de 
competenţă specifice ocupaţ iei de 
tehnician meteorolog.

În cadrul Comitetului Sectorial de 
Formare Profes ională în  Protecţ ia      
Mediului,  SNM s-a implicat în proiectele 
europene POSTDRU:  “PROMEDIU”, “PRO 
COMPETENT” şi “SOMEDIU” participând   la 
schimburi de bune practici cu ocazia unor 
deplasări în Scoţia şi Grecia.
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PROGRAME/PROIECTE NAŢIONALE 
ŞI INTERNAŢIONALE

PROGRAMUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE DERULAT ÎN ANUL 2011

CONTRACTE DE CERCETARE CU FINANŢARE MIXŢĂ CARE S-AU DERULAT 
ÎN ANUL 2011

DENUMIRE  
PERIOADA         
DERULARE  

CONTRACTOR

Sistem integrat de avertizare 
timpurie,monitorizare şi analiză  a 
riscului la seceta pentru România-SIAT-

 

2008-2011  Agenţia Spaţială Română

Aplicaţii şi servicii de bază pentru 
monitorizarea utilizării terenului folosind 
date şi tehnologii geospaţiale –MUTER-

 

2008-2011
 
Agenţia Spaţială Română

Elaborarea strategiilor naţionale 
multidisciplinare de avertizare timpurie, 
monitorizare şi control al bolilor re-
emergente transmise de ţânţarii vectori

 (Dispera:Culicidae), arondate la spaţiul 
european de operare-VECBOLEM-

 

2008-2011

 

Institutul Naţional de 
Cercetare pentru
Microbiologie şi Imunologie 
Cantacuzino

Sistem optomecatronic de măsurare a 
fondului electromagnetic pentru 
experimentele de detecţie la sol a 
cuantelor gamma de origine galactică

 

şi 
extragalactică

 

–

 

OPTOGATRON-

 

2008-2011

 

Institutul de Ştiinţe Spaţiale

Sisteme avansate de sprijin al deciziei 
pentru evaluarea impactului eco-sanitar 
şi managementul urgenţelor la obiective 
nucleare şi industriale – SIDONI -

2008-2011

 

Institutul Naţional de 
Cercetare-Dezvoltare pentru 
Fizica şi Ingineria Nucleară
“Horia Hulubei” IFIN – HH 
Bucureşti

Arhive climatice de carst- o abordare 
integrată pentru studierea şi modelarea 
oscilaţiilor climatice rapide – KARST –

2010-2012
Institutul de Speologie Emil 
Racoviţă

Harta Micropotenţialului Hidroenergetic 
al României. Abordări complexe tehnico-
economice  – HARMIN-RO –

2011 Universitatea Bucureşti

 

   
 

    
 

 

Nr. crt.  ACRONIM  RESPONSABIL

1

 
RADO

 
Valentin RISTICI

2

 

HYDRATE

 

Gheorghe STĂNCĂLIE

3

 

NATO

 

Victor PESCARU

4

 

CRYOLAND

 

Andrei DIAMANDI

5

 

CC WATERS

 

Aristiţa BUSUIC

6

 

METAFOR

 

Roxana BOJARIU

7

 

UMP LIFE CLEAN WATER

 

Argentina  NERŢAN

8

 

PROAGRO BURO CB/XX/16

 

Gheorghe STĂNCĂLIE

9

 

MACC

 

Doina BANCIU

10 WATER CORE Elena MATEESCU

11 MID MUREŞ Gheorghe STĂNCĂLIE

12 EURO 4 M Roxana BOJARIU

13 RISCASAT Gheorghe STĂNCĂLIE
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Proiectul european  EURO4M

În cadrul proiectului european EURO4M, 
secţia de climatologie a desfăşurat activităţi 
de recuperare a datelor istorice şi de analiză a 
observaţiilor in-situ, a datelor gridate, a 
reanalizelor şi rezultatelor de model, pentru a 
contribui la fundamentarea ştiinţifică a 
produselor şi serviciilor climatice solicitate de 
un spectru larg de utilizatori.

Pentru recuperarea unor date istorice, 
au fost folosite buletinele lunare publicate     

de Serviciul Român de Meteorologie. Aceste 
buletine conţin date privind stratul de  zăpadă 
şi sumele medii de precipitaţii pentru 17 bazine 
hidrografice. Datele din aceste buletine au   
fost digitizate pentru intervalul 1921-1940    
(fig. 97). În plus, buletine zilnice publicate de 
Serviciul Român de Meteorologie (din anul 
1925) au fost folosite ca surse alternative, 
pentru a umple anumite goluri de date digitale 
de presiune a aerului de la două staţii din 
zonele de nord şi de est ale Mediteranei  
(Tripoli şi Tanger).

Fig. 97. Evoluţia sumei lunare de precipitaţii (în mm) pentru bazinul Siret, în intervalul 1921-1940.

Tot în cadrul proiectului european 
EURO4M, date gridate şi reanalize au fost 
folosite pentru a investiga legătura dintre 
temperaturile extreme din sudul Europei şi 
relaţia lor cu Oscilaţia Multidecenală a 
Atlanticului (AMO). Echipa secţiei de 
climatologie a utilizat valori anuale ale 
temperaturii minime şi maxime, interpolate  
pe o grilă de 0,5º în latitudine şi longitudine, 
extrase din setul de date dezvoltat la Unitatea 
de Cercetare Climatică, Universitatea din    
Est Anglia (Mitchell şi Jones, 2005) pentru 
intervalul de timp 1901-2002. Valori     
maxime şi minime anuale au fost extrase    
din setul de reanalize pentru secolul XX, 
furnizate de NOAA/OAR/ESRL PSD, Boulder, 
Colorado, Statele Unite ale Americii 
(http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/gridded/
data.20thC ReanV2 html). 

Temperaturile extreme din setul de 
reanalize acoperă perioada 1871-2006. Au 
fost folosite şi anomalii anuale ale tempe-

raturii la suprafaţa oceanului (SST) (Rayner et 
al, 2003)
(http://www.metoffice.gov.uk/hadobs/hadisst/ 
data/download.html) şi anomalii anuale ale 
presiunii la nivelul marii (SLP) (Allen şi Ansell, 
2006). Indicele AMO folosit este cel descris în 
lucrarea lui Enfield et al. (2001). Ca metodă 
principală de analiză a fost folosită descom-
punerea în funcţii ortogonale empirice    
(EOF). Înainte de descompunerea EOF şi 
analiza corelaţiilor s-a aplicat un filtru pe    
baza mediilor mobile pe 11 ani. Analizele 
sugerează că AMO modulează extremele 
termice din Europa de Sud, pe scară de      
timp decenală, prin intermediul advecţiei 
termice realizate de apele Mediteranei        
(fig. 98). Analizele au identificat o problemă      
în ceea ce priveşte datele de reanaliză 
referitoare la temperaturile minime, pentru 
prima parte a perioadei analizate (aproximativ 
1871-1950) (fig. 99). 

PROGRAME/PROIECTE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE
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 Fig. 98. Modelele spaţiale de AMO legate de EOF-uri pentru media anuală a temperaturii maxime în 
observaţie (panoul de sus), şi în reanaliză (panoul de jos). Linia Bold negru reprezintă zero, linia de 

contur. Unităţile spaţiale de coeficienţi sunt în °C.
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Fig. 99. Evoluţia în timp a componentelor principale asociate cu variabilitatea AMO, legate în maxime 
(linii de gri) şi minime (linii negre), domeniile de temperatură de peste Europa de Sud şi a indicelui de 
AMO (linie subţire neagră). Componentele principale din datele observate sunt reprezentate cu linii 

punctate şi cele de la reanaliză, cu linii continue
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Pentru a identifica acele căi optime   
de transfer al cunoaşterii ştiinţifice către 
utilizatorii socio-economici prin produse şi 
servicii climatice, echipa proiectului  
EURO4M a organizat o întâlnire de două zile 
în Bucureşti şi Craiova, cu cei interesaţi       
de informaţii climatice. Au participat 
reprezentanţi din Primăria Generală a 
municipiului Bucureşti, organizaţia Terra 
Mileniu III, Primăria Craiovei,  Inspectoratul 
pentru Situaţ i i de Urgenţă Craiova, 
Universitatea din Craiova, Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Craiova, Regia de 
Termoficare Craiova, Radio România 
Cultural, postul de radio din Craiova şi ziarul 
Gazeta de Sud
(http://www.gds.ro/Comunitate/2011-11-
17/Seminar+pe+teme+climatice+la+Craiov). 
Postul de televiziune local a prezentat un 
material privind obiectivele întâlnirii. Numărul 
total de participanţi a fost de 44. După 
prezentări şi discuţii, participanţii au răspuns 
la un chestionar despre date climatice şi 
produsele de care au nevoie în activitatea lor. 
Toţi participanţii au considerat important 
impactul schimbărilor climatice pentru 
activităţile pe care le desfăşoară. În 
chestionar ei au avut alegeri multiple pentru   
a răspunde la chestiunile ridicate. Marea 
majoritate a acestora (86%) au fost interesaţi 
de clima prezentului, 52% dintre ei au fost 
interesaţi şi de clima viitorului apropiat    
(până în anul 2030), 24% dintre ei doresc 
informaţii pe termen mediu (până în anul 
2050) şi doar o persoană din 21 (0,05%) s-a 
declarat interesată de schimbările climatice 
pe termen lung (până în anul 2100). Toţi 
participanţii au fost interesaţi de datele de 
temperatură şi o mare majoritate au fost 
interesaţi de datele de precipitaţii (valori  
medii şi extreme). O mare majoritate a 
participanţilor (76%) au menţionat în mod 
explicit faptul că temperaturile extreme şi 
precipitaţiile sunt informaţii climatice 
importante pentru activitatea lor. Presiunea   
şi umiditatea aerului sunt, de asemenea, 
considerate importante de 71% din persoane. 
Aproximativ 50% dintre participanţi consideră 
importante datele de grosime a stratului       
de zăpadă şi numărul de zile cu strat de 
zăpadă. Evapotranspiraţia şi valorile medii 
ale duratei de strălucire a soarelui sunt 
importante pentru 0,33% din respondenţi. În 
ceea ce priveşte viteza maximă a vântului, 

doar 14% a considerat-o importantă pentru 
activităţile lor. În contextul modului de 
diseminare a informaţiilor climatice, o mare 
majoritate (81%) au selectat mediul         
online.

Proiectul naţional KARSTHIVES

În cazul acestui proiect s-a realizat o 
reconstrucţie a temperaturii medii anuale        
în locaţia Cloşani. Au fost folosite datele          
de temperatură, pe toată durata de observaţii, 
la 14 staţii cu şir foarte lung din România.  
Staţia cu cel mai lung şir de observaţii ale 
temperaturii aerului este Sibiu şi are ca an de 
pornire 1851. Staţia Bucureşti-Filaret începe   
să funcţioneze din anul 1857. Folosind aceste      
două staţii ca bază, au fost extinse valorile 
temperaturii medii anuale la celelalte 12 staţii 
cu şir lung până în anul 1857. Situarea celor 
două staţii, una în zona intracarpatică, iar 
cealaltă –  în regiunea extracarpatică, asigură 
o bună reprezentativitate în procesul de 
reconstrucţie a valorilor de temperatură medie 
anuală la staţiile ce acoperă întreg teritoriul 
României. A fost folosit în acest caz un model 
statistic liniar bazat pe modurile corelaţiei 
canonice (CCA) (Preisendorfer, 1988; 
Bretherton, et al., 1992). În prealabil au fost 
descompuse în funcţii empirice ortogonale 
(EOF), pe de-o parte datele de la staţiile Sibiu şi 
Bucureşti-Filaret, iar pe de altă parte, valorile 
medii anuale ale temperaturii de la celelalte    
12 staţii. Modelul statistic pentru extrapolarea 
datelor până la anul 1857, la cele 12 staţii,    
este construit folosind cele două moduri EOF      
ale datelor de la Sibiu şi Bucureşti şi primul  
mod EOF al datelor de la celelate 12 staţii. 
Modelul a fost construit pe intervalul 1899-
2008 şi a fost validat încrucişat, corelaţiile 
dintre datele modelate şi cele observate fiind 
de peste 0,8. 

În a doua etapă, au fost folosite datele 
extinse de la staţiile Tg. Jiu, Turnu Severin, 
precum şi cele de la Bucureşti-Filaret, pentru a 
extrapola mediile anuale ale temperaturii de   
la staţia Padeş până în anul 1857. În acest  
caz, modelul statistic a fost construit pe 
intervalul 1961-2008 şi a fost validat  
încrucişat, corelaţiile dintre datele modelate     
şi cele observate fiind de peste 0,7.  Apoi, au 
fost estimate valorile la altitudinea peşterii 
Cloşani, folosind relaţia dintre temperatură şi 
altitudine (în troposferă),(fig. 100).

PROGRAME/PROIECTE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE



"Climate Change and Impacts on Water 
Supply" (CC-WaerS) 

• Finalizarea validării a două modele 
climatice regionale (RCM)  RegCM3 şi 
CNRM în simularea regimului termic şi 
pluviometric din cele două arii analizate 
(Câmpia Bnatului şi Câmpia Olteniei) pe 
perioada 1961-1990. Aceste două modele au 
fost utilizate în etapa anterioară ca date de 
intrare în modelele statistice de downscaling 
(SDM), dezvoltate pentru realizarea 
proiecţiilor schimbărilor climatice referitoare 
la cele două perioade (2021-2050, 2071-
2100). Astfel, s-a analizat modul în care cele 
două modele reproduc variabilitatea 
simultană a unor parametri climatici la scară 
mare şi regională, prin calculul funcţiilor 
empirice ortogonale (EOF) pentru vectorul 
combinat al anomaliilor standardizate ale 
acestor parametri în cazul anotimpurilor de 
iarnă şi vară. Pentru modelul RegCM3 s-a 
analizat modul în care erorile acestuia în 
simularea regimului climatic din cele două arii 
sunt determinate de erori ale modelului 
climatic global de la care acesta preia 
condiţiile laterale (ECHAM5-3). Pe baza 
acestor rezultate, în perioada raportată, s-a 
elaborat un articol în limba engleză care a fost 
publicat în Romanian Journal of Meteorology.

• Finalizarea rezultatelor privind 
estimarea schimbărilor în regimul termic 
şi pluviometric din cele două arii pentru 
cele două perioade şi evaluarea 
incertitudinilor asociate acestora. Pe baza 

acestor rezultate s-a elaborat o primă versiune 
a unui articol care urmează a fi trimis la o revistă 
internaţională ISI.

• Activităţi privind diseminarea 
rezultatelor obţinute în acest proiect. Pe 
lângă cele două articole amintite mai sus,  
rezultatele proiectului au fost prezentate la 
diferite sesiuni naţionale şi internaţionale 
(Conferinţa Internaţională EGU 2011, 
Sesiunea Ştiinţifică Anuală a Administraţiei 
Naţionale de Meteorologie, Sesiunea Ştiinţifică 
Anuală a Institutului Naţional de Hidrologie şi 
Gospodărire a Apelor, Seminarul Ştiinţific 
Internaţional “Dimitrie Cantemir”, Workshop-ul 
proiectului WATER CORE). 

SASP-Serviciul de Administrare Sisteme de 
Prognoză
ECMWF - European Centre for Medium-Range 
Weather Forecasts a transmis ţărilor membre 
solicitarea de a contribui cu date suplimentare 
pentru îmbunătăţirea rezultatelor modelului    
de analiză a stratului de zăpadă. S-a luat 
hotărârea să se transmită date suplimentare  
de la un număr de 80 de staţii meteorologice 
reprezentative pentru teritoriul României. 
Datele sunt transmise zilnic, cu observaţiile de 
ora 6:00 de la staţiile meteorologice, în format 
BUFR, începând cu luna septembrie 2011, prin 
sistemul GTS.

A fost instalată, configurată şi testată 
ultima versiune Messir Vision, pentru o staţie 
de prognoză, care este funcţională la Centrul 
Naţional de Prognoză Meteorologică şi este 

Fig. 100. Reconstrucţia temperaturii medii anuale la altitudinea peşterii Cloşani 
pe baza datelor reconstruite la staţia Padeş (Apa Neagră). Datele de observaţie la Padeş 

acoperă perioada 1961-2008. Reconstrucţia s-a realizat pe perioada 1857-1960
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utilizată de către meteorologi în activitatea 
operaţională zilnică. Acestă versiune este 
actualizată şi respectă ultimile standarde şi 
cerinţe OMM privind procesarea şi vizuali-
zarea de date şi produse meteorologice.

Activitate în cadrul proiectului de 
cercetare nr. 32150/1.X.2008 «Evaluarea 
efectelor poluării şi a schimbărilor climatice 
asupra biodiversităţii şi stării socio-
economice a populaţiei în bazinul mijlociu     
al Jiului», categoria PC, faza de derulare II  
din 2010. Coordonator Universitatea Craiova; 
Centrul Meteorologic Regional Oltenia, 
Administraţia Nationala de Meteorologie  
este partenerul P6; 

Responsabil de proiect pentru parte-
nerul 6, Dr. Ion Marinică, Centrul Meteorologic 
Regional Oltenia Oltenia.

Obiectivele generale ale proiectului 
constau în stabilirea arealului afectat de 
industria extractivă şi energetică, precum şi 
gradul de poluare cu metale grele şi/sau 
radionuclizi din sol, vegetaţie şi produse 
alimentare; stabilirea efectelor citogenetice şi 
biochimice induse de factorii de stres; 
depistarea speciilor indicatoare ;

• depistarea speciilor fitoacumulatoare 
de radionuclizi şi/sau metale grele, precum şi 
a speciilor cu rol în procesul de fitoremediere;

• depistarea interacţiunii dintre celulă şi 
metale grele/radionuclizi ;

• investigaţii de epidemiologie pentru 
depistarea bolilor autoimune şi corelarea cu 
efectul cumulat al factorilor de stres;

• studii de sociologie în arealul afectat; 
educaţia sociologică a populaţiei în general şi 
a tinerilor în special (conform cu pagina de 
internet a UEFISCDI).

Pe parcursul anului 2011, Administraţia 
Naţională de Meteorologie s-a implicat în 
elaborarea studiul condiţiilor climatice ale 
arealului cercetat, studiul schimbărilor 
climatice şi al impactului lor asupra condiţiilor 
socio-economice ale zonei,  studiul  
tendinţelor de evoluţie climatică şi studiul 
privind impactul antropic asupra condiţiilor 
socio-economice ale zonei.

PARTICIPĂRI LA DIVERSE 
MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE NAŢIONALE

1. Seminarul „Îmbunătăţirea capacităţii de 
dezvoltare a politicilor şi de adaptare 
eficientă la schimbările climatice în 
România”, Strategia Naţională privind 

schimbările climatice (2011-2020), 5 Aprilie 
2011, Bucureşti, „Activităţi de cercetare 
legate de schimbările climatice şi impactul 
acestora asupra agriculturii – Un rezumat al 
măsurilor de dezvoltare a Planului de acţiune 
pentru adaptare în domeniul agricol”, Autor: 
Dr. Elena MATEESCU.

2. Seminarul 17 octombrie 2011, Arad, lucrarea 
“Impactul fenomenului de secetă pedologică 
în anul 2011, în zona Pecica, judeţul Arad”, 
Autori: Oana A. Oprea, Dumitru Anghel, 
Marius Coţofan.

CONFERINŢE ŞI SEMINARII 

1. Participare la cea de a treia întâlnire de   
lucru din cadrul Proiectului INTERREG IVC 
Nr. 0541R2: WATER CoRe/ WATER scarcity 
and droughts – Co-ordinated activities in 
European Regions”, care a avut loc în 
perioada 23-25 martie 2011;

2. A patra întâlnire Regională a partenerilor 
proiectului INTERREG IVC WaterCoRe, ce  
a fost organizat la Ministerul Mediului, 
Energiei, Agriculturii şi Protecţiei Consuma-
torului din Hessen, Wiesbaden, Germania 
între 18-20 mai 2011;

3. Participare la Seminarul Regional - “Plan de 
Acţiune Regional pentru prevenirea 
efectelor secetei şi lipsei de apă”, din cadrul 
proiectului internaţional INTERREG IVC   
Nr. 0541R2/WaterCoRe, organizat de 
Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna, 
în intervalul 6-7 iunie 2011, din localitatea 
Brăduţ, judeţul Covasna;

4. A cincea întâlnire de lucru din cadrul 
Proiectului INTERREG IV C Nr. 0541R2: 
WATER CoRe/ WATER scarcity and 
droughts – Co-ordinated activities in 
European Regions”, care a avut loc în 
per ioada 21-23 septembr ie  2011,  
Wiesbaden, Germania;

5. Organizarea Întâlnirii de lucru între partenerii 
proiectului INTERREG IV C Nr. 0541R2: 
WATER CoRe/ WATER scarcity and 
droughts – Co-ordinated activities in 
European Regions”, care a avut loc în 
perioada 5-7 octombrie 2011, Bucureşti, 
România;

6. Participare la Seminarul „Diferite abordări 
pentru supravegherea secetei – spre un 
model interoperabil Euri GEOSS”, şi la 
Întâlnirea Steering Committee a Centrului 
pentru Managementul Secetei în sud-estul 
Europei (DMCSEE), din perioada 22-
26.11.2011, de la Ljubljana, Slovenia.
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„Caracterizarea agrometeorologică a 
anului agricol 2010-2011”, 
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Pecica, judeţul Arad”, autori: Oana A. 
Oprea, Dumitru Anghel, Marius Coţofan.

5. M. Pietrişi, D. Banciu,  S. Taşcu, M. Truşcă, 
2011: ALADIN Activities in Romania, 

stposter, 21   ALADIN Workshop and annual  
H IRLAM ALL STAFF mee t i ngs ,  
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Fig. 102. Structura cheltuielilor de exploatare

Fig. 101. Structura cifrei de afaceri

Cifra de afaceri a Administraţiei Naţionale de Meteorologie a fost de 49.179.240 lei (RON) 
(cca.11.710.000 EUR), iar cheltuielile de exploatare au fost în valoare de 51.796.405 lei (RON)                      
(cca. 12.350.000 EUR). 

În figura 102 se prezintă structura cheltuielilor de exploatare pe elemente componente. 

În  figura 101 se pre ă .zint  pe sursestructura cifrei de afaceri

RAPORT FINANCIAR

81

Servicii pentru 
Aeronautică

 3,58%

Cercetare
 %1,1

Alţi beneficiari
 ,80%10

Bugetul de stat
 %84,52

Întreţinere, reparaţii
2.778.788 lei

5,40%

Comunicaţii
1.693.732 lei

3,30% Impozite şi taxe
2.931.905 lei

5,60%

Alte cheltuieli
5.632.805 lei

10,80%

Materiale
2.198.589 lei

4,20%

Energie
1.527.157 lei

3,0%

Salarii
27.296.327 lei

52,80%

Protecţie socială
7.737.102 lei

14,90%



În tabelele următoare sunt prezentate, sintetic, la data 
de  31 decembrie 2011. 

contul de profit şi pierdere şi bilanţul 

 CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE LA 31.12.2010       Prezentare sintetică LEI (RON)

BILANŢUL 31.12.2010  Prezentare sintetică                             LEI  (RON)

  
1.Cifra de afaceri  
2.Variaţia stocurilor   
3.Alte cheltuieli de exploatare   
4.Cheltuieli cu materiale consumabile   
5.Alte cheltuieli materiale de exploatare   
6.Cheltuieli cu personalul   
7.Profitul brut din exploatare   
8.Deprecierea şi ajustarea valorii activelor nefinaciare   
9.Profitul net din exploatare   
10.Venituri financiare şi ajustarea valorii activelor financiare   
11.Profit / pierdere pe activităţi curente   
12.Impozitul pe profit   
13.Profit / pierdere în cursul anului financiar   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50.147.823
34.543

354.535
2.463.609

12.652.728
33.704.281
1.007.213
-986.681

1.993.894
127.532

2.121.426
318.096

1.803.330

31.12.2010
49.179.240

50.725
277.567

2.198.589
11.145.208
35.033.429

575.172
-20.095
595.267
149.585
744.852

0
744.852

31.12.2011

ACTIVE 
1.  Active fixe 
1.1.  Active fixe necorporale  
1.2.  Active fixe corporale  
1.3.  Active financiare 
2.    Active circulante 
2.1. Stocuri 
2.2. Creanţe 
2.3. Disponibil în bancă şi în casă 
2.4. Datorii ce trebuie plătite în cursul unui an  
2.5. Datorii ce trebuie plătite în perioada de peste 1 an
   Total active  
PASIVE 
3.   Capital şi rezerve  
3.1. Capital subscris 
3.2. Rezerve 
3.3. Rezultate raportate  
4.   Capital public  
     Total pasive 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

31.12.2011  
432.121.014  

5.091.240  
427.028.877  

0  
12.316.154  
7.434.506  
2.442.135  
7.417.810  

- 4.978.297  
0  

444.437.168  
 

17.314.609 
1.618.733  

14.951.024 
744.852  

412.227.545  
429.542.154  

31.12.2010  
380.634.763  

6.732.116  
373.899.541  

3.196  
13.951.736  
7.199.330  
2.890.059  
9.194.622  

- 5.332.275  
0  

394.586.499  
 

20.947.676 
1.618.733  

17.528.259 
1.800.684  

358.389.016  
379.336.692  
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ŞCOALA NAŢIONALĂ DE 
METEOROLOGIE

BIROUL OPERAŢIUNI TREZORERIE

BIROUL SALARIYARE

SERVICIUL CONTABILITATE

BIROUL BUGETE

BIROUL CLIENŢI

SERVICIUL PATRIMONIU ŞI INVESTIŢII
DIN ALOCAŢII BUGETARE

SERVICIUL ACHIZIŢII ŞI INVESTIŢII
DIN SURSE PROPRII

CENTRUL METEOROLOGIC REGIONAL
BANAT CRIŞANA

CENTRUL METEOROLOGIC REGIONAL
DOBROGEA

CENTRUL METEOROLOGIC REGIONAL
MOLDOVA

CENTRUL METEOROLOGIC REGIONAL
MUNTENIA

CENTRUL METEOROLOGIC REGIONAL
OLTENIA

CENTRUL METEOROLOGIC REGIONAL
TRANSILVANIA  NORD

CENTRUL METEOROLOGIC REGIONAL
TRANSILVANIA SUD

CENTRUL NAŢIONAL DE 
PROGNOZE METEOROLOGICE

SERVICIUL TEHNIC – ADMINISTRATIV

LABORATORUL DE TEHNICI PENTRU
PROGNOZA DE NOWCASTING ŞI 

FENOMENE METO SEVERE

SERVICIUL – ADMINISTRARE 
SISTEME DE PROGNOZĂ

LABORATORUL DE PROIECTARE
ŞI ADMINISTRARE BAZE DE DATE

LABORATORUL DE 
TELEDETECŢIE ŞI SIG

SERVICIUL – ADMINISTRARE
SISTEME DE CALCUL

LABORATORUL DE DEZVOLTARE
APARATURĂ METEOROLOGICĂ

SERVICIUL NAŢIONAL DE
TELECOMUNICAŢII METEOROLOGICE

LABORATORUL DE 
AGROMETEOROLOGIE

OBSERVATORUL DE FIZICĂ A 
ATMOSFEREI ŞI POLUAREA AERULUI

SECŢIA DE CLIMATOLOGIE

LABORATORUL DE
MODELARE NUMERICĂ

LABORATORUL DE METODICĂ 
ŞI COORDONARE A REŢELEI 

METEOROLOGICE
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