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CUVÂNT ÎNAINTE

Administrația Națională de Meteorologie a 
avut și pe parcursul anului 2014, misiunea 
fundamentală de a furniza avertizări, 
informații și servicii meteorologice  pentru 
protecția vieții și a proprietății în cazul 
producerii de fenomene extreme legate 
de vreme și climă, de a contribui la 
conservarea calității mediului și la 
dezvoltarea durabilă a societății.

Responsabilitățile meteorologilor devin 
din ce în ce mai mari, în contextul 
schimbărilor climatice, o problema 
actuală și viitoare, care ne privește pe toți, 
deoarece afectează toate sectoarele 
socio-economice, de la agricultură la 
turism și de la infrastructură la sănătatea 
populației, manifestându-și impactul 
devastator asupra resurselor de apă, 
hrană și energie, resurse atât de necesare 
vieții. În condițiile în care nu vor fi luate 
măsurile necesare, costurile inacțiunii vor 
fi mult mai mari, iar schimbările climatice 
vor afecta dezvoltarea durabilă. 

Și în acest an, fenomenele meteorologice 
periculoase au avut efecte în România. 
Astfel, au fost înregistrate precipitații 
abundente sub formă de ninsoare și viscol 
în lunile ianuarie și decembrie. În urma 
viscolelor și din cauza stratului de zăpadă 
depus, au existat multe localități izolate, 
drumuri naționale și autostrăzi au fost 
impracticabile, trenuri au fost anulate sau 

au avut întârzieri semnificative, iar multe 
școli și-au închis porțile. Din nefericire, 
gerul a provocat și victime umane.

Anul 2014 va râmâne în istorie ca fiind 
unul dintre cei mai ploioşi ani, pentru 
partea de sud-vest a ţării – cel mai ploios 
pentru Oltenia din 1961 și până în prezent. 
Episoade de ploi abundente care au 
inundat zeci de case, sute de hectare de 
teren și au îngreunat circulația rutieră și 
feroviară, s-au înregistrat în 5-7 martie 
(județul Mehedinți), prima jumătate a   
lunii iunie (județele Vrancea, Constanța), 
23 iulie (județul Cluj), 15-16 septembrie 
(județele Timiș, Mehedinți și Caraș-
Severin). În atenția meteorologilor au fost 
și rafalele de vânt puternic și precipitaţiile 
sub formă de grindină din Muncipiul 
Bucureşti în zilele de 4-5 iunie, care au 
lăsat zeci de case fără acoperişuri, şcoli   
şi spitale inundate, dar şi maşini distruse 
de copacii căzuți la pământ. Stratul de 
grindină depus a fost de 3 cm şi s-au 
acumulat 20 mm de precipitații. Tot în 
București, în 24 august, vântul puternic    
și ploaia torențială au provocat pagube 
materiale, mai mulți copaci fiind doborâți.

În acest context, cunoștințele din dome-
niul meteorologiei și climatologiei, precum 
și lecțiile învățate din ultima decadă 
constituie o bază solidă pentru luarea de 
decizii strategice, în vederea ameliorării 
pe cât posibil a efectelor devastatoare   
ale schimbărilor climatice, oriunde în 
lume. Existența unor dovezi clare, precum 
creșterea temperaturilor, topirea gheța-
rilor, creșterea nivelului mării și frecvența 
crescută a fenomenelor meteorologice 
extrem de severe, ne confirmă încă o  
dată pericolul schimbării climei.

RAPORT ANUAL  2014
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Meteorologii romani au elaborat și 
transmis, în timp util, informații referi- 
toare la evoluția vremii. În anul 2014, 
Administraţia Naţională de Meteorologie 
a emis 79 de antenţionări / avertizări 
meteorologice generale din care: 28 infor-
mări meteorologice, 37 avertizări meteo-
rologice cod galben şi 14 avertizări 
meteorologice cod portocaliu. Pentru 
fenomene meteorologice severe au fost 
emise în total 2749 atenţionări/avertizări 
nowcasting. Echipa meteorologilor a 
contribuit astfel la îndeplinirea obiectivului 
de dezvoltare durabilă a României, în 
domeniul prevenirii și managementului 
situațiilor de risc meteorologic și climatic, 
informând, la timp, factorii de decizie și 
cetățenii cu privire la efectele schimbărilor 
climatice.
 
În materie de cooperare internațională, 
domeniu de o importanță fundamentală 
pentru meteorologia operațională și 
pentru cercetare, Administrația Națională 
de Meteorologie a jucat un rol activ în 
cadrul organismelor meteorologice euro-

pene și internaționale, precum Organi-
zația Europeană pentru Exploatarea 
Sateliților Meteorologici (EUMETSAT), 
Centrul European pentru Prognoze 
Meteorologice de Durată  Medie 
(ECMWF), Rețeua Serviciilor Meteo-
rologice Europene (EUMETNET), Grupul 
pe Probleme de Interes Economic a 
Serviciilor Meteorologice Naționale din 
Zona Economică Europeană (ECOMET) 
și Organizația Meteorologică Mondială 
(OMM) și a colaborat cu alte servicii 
meteorologice internaționale în domeniile 
de interes. 

Pe această cale, doresc să mulțumesc 
specialiștilor din cadrul  Administrației 
Naționale de Meteorologie, care au lucrat 
cu profesionalism la elaborarea de 
avertizări, atenționări și prognoze meteo-
rologice și au depus eforturi deosebite 
pentru îmbunătățirea modului de disemi-
nare către populație și autorități a 
informațiilor privind condițiile meteo-
rologice și climatologice, care pun în 
pericol, zi de zi, viețile oamenilor și 
pereclitează buna dezvoltare economică 
într-o societate civilizată. 

Dr. Ion SANDU

Director General
Reprezentant Permanent al României 

pe lânga OMM
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21 martie 2014:
ZIUA 

MONDIALĂ A METEOROLOGIEI,

 „Apă și energie, vreme și climă – 
implicarea tinerilor pentru un viitor 
sustenabil și pădurile României, încotro?”

 
 

 

Administraţia Naţională 
de Meteorologie a sărbătorit

prin 
organizarea unui eveniment comun și 
anume Forumul dedicat Zilei Mondiale  a 
Pădurilor (21 martie), Zilei Mondiale a 
Apei (22 martie) și Zilei Mondiale a 
Meteorologiei (23 martie) în colaborare cu 
Grupul de Iniţiativă Ecologică şi 
Dezvoltare Durabilă (G.I.E.D.D.) și 
Ministerul Apelor, Pădurilor și Pisciculturii, 
intitulat:

Printre invitați s-au numărat membrii 
de onoare ai Academiei Române și 
Forumului Academic Român, persona-
lități din cadrul Fundaţiei Grupul de 
Inițiativă Ecologică și Dezvoltare Durabilă 
(G.I.E.D.D), Ministerul Mediului și 
Schimbarilor Climatice, Ministerul Apelor, 
Pădurilor și Pisciculturii, Ministerul 
Administrației și Dezvoltării Regionale, 
Ministerul de Externe, Academia de 
Științe Agricole și Silvice, Universitatea 
București, reprezentanți ai Primăriilor și 
Prefecturilor, Inspectoratul pentru   
Situații de Urgență, Ministerul Educației 
Naționale, Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale, Universitatea de 
Ș t i in țe Agronomice ș i  Medic ină  
Veterinară, Universitatea Ecologică, 
Administrația Fondului pentru Mediu, 
Agenția Națională pentru Protecția 

Tematica evenimentului a fost 
abordată în trei secțiuni distincte:

1. Meteorologia și schimbările 
climatice. Mijloace de contraca-
rare. Rolul societății în stoparea 
schimbărilor climatice la nivel 
global.

2. a. Apa, factor esențial de viață;
     b. Pădurile României, încotro?
3. Strategia Dunării – România 

parte din SUERD

Mediului, Administrația Națională «Apele 
Române», Institutul Național de Hidro-
logie și Gospodărire a Apelor, Facultatea 
de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria 
Mediului, Facultatea de Management, 
Inginerie Economică în Agricultură și 
Dezvoltare Rurală, precum și alte instituții 
de învățământ superior, Institutul de 
Cercetări și Amenajări  Silvice, “Apa 
Nova” – București, Patro-natul Apei, 
Consiliul Orașelor și Regiunilor Dunării, 
Administrația Română a Servi-ciilor de 
Trafic Aerian (ROMATSA), EUROLINK-
House of Europe, Camera de Comerț 
Bilaterală Bulgaria-România, Alpha  
Bank, etc.

Administrația Națională de Meteo-
rologie a organizat în perioada

La această întâlnire au participat 
reprezentanți ai Administrației Naționale 
de Meteorologie, Ministerului Mediului și 
Schimbărilor Climatice, Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale, experți 
din cadrul Academiei de Științe Agricole și 
Silvice „Gheorghe Ionescu-Șisești”, 
Academiei Române, Fundației „Grupul de 
Inițiativă Ecologică și Dezvoltare Durabilă 
(GIEDD), autorități locale – Primăria 
Caracal, Agenția de Protecția Mediului 
Covasna (Partener 9), specialiști în 
domeniul cercetării agricole de la SCDA 
Caracal, fermieri din zona Caracal, 

 1-2 aprilie 
2014,  Întâlnirea tehnică de lucru cu 
factorii decizionali locali și alți utilizatori de 
profil în scopul  diseminării rezultatelor, 
prezentării bunelor practici ca măsuri de 
prevenire și diminuare a fenomenului de 
secetă în zona Câmpiei Caracalului, în 
cadrul studiului pilot 2 al proiectului 
SEE/C/0001/2.2./X – ORIENTGATE: „A 
structured network for integration of 
climate knowledge into policy and 
territorial planning (2012-2014)”. 

EVENIMENTE IMPORTANTE 

ÎN ANUL 2014
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reprezentanți de la Liceul Agricol Caracal, 
zona care reprezintă unul din arealele de 
interes ale Studiului Pilot 2 al Proiectului 
ORIENTGATE, precum și reprezentanți ai 
partenerului austriac din Proiect 
(BMLFUW).

Întâlnirea tehnică de lucru a fost 
inclusă în Planul tematic al Proiectului 
care prevedea prezentarea stadiului 
activităților și implementării Studiului  
Pilot 2,  schimbul de experiență și discuții 
cu utilizatorii de profil, precum și analiza 
etapelor ulterioare incluse în propunerea 
de proiect (AF).

În perioada , s-a 
desfășurat 

. La 
această întrunire, care a avut loc la hotelul 
Marshal Garden din București, au 
participat aproximativ 100 de participanți.

7-10 aprilie 2014
Cel de-al 24-lea Workshop 

Anual al Grupurilor de Modelare 
Numerică ALADIN și HIRLAM

Programul a fost alcătuit din 
prezentări și discuții ale căror subiect s-a 
încadrat în patru domenii: fizică, asimilare 
de date, dinamică și predictabilitate. 
Aceste prezentări au avut ca scop 
informarea asupra celor mai recente 
dezvoltări și rezultate, cât și noi direcții de 
urmat pentru fiecare dintre cele patru 
domenii. 

Programul primei zile a fost alcătuit 
din sesiunea de prezentări referitoare la 
cele mai recente dezvoltări din pachetul 
de fizică. Aceasta a fost continuată de o 
sesiune de postere, la care și echipa din 
România a prezentat cele mai recente 
rezultate. În paralel,  s-a desfășurat un 
grup de lucru privind datele  radar (dispo-
nibilitatea lor și impactul în model).

Cea de-a doua zi a întrunirii a 
conținut prezentări legate de partea       
de dinamică a modelelor, de verificare/ 
validare a acestora cât și de aspecte 
legate de sistem/platformă de calcul 
necesară integrării modelelor.

EVENIMENTE IMPORTANTE ÎN ANUL 2014
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 Deasemenea, în partea a doua a 
zilei a avut loc întâlnirea bianuală „Local 
Team Manager meeting” (LTM) din cadrul 
consorțiului ALADIN.

Discuțiile din ziua următoare s-au 
concentrat asupra domeniului asimilării 
de date. Ultima zi a conținut prezentări din 
domeniul predictabilității/ansamblului de 
prognoze cât și două grupuri de lucru 

dedicate asimilării de date de suprafață și 
aspectelor legate de sistem.
Prezentările/posterele pot fi vizionate pe 
site-ul web al consorțiului ALADIN, la 
adresa:
http://www.cnrm.meteo.fr/aladin/spip.php
?article166.

Administrația Națională de Meteo-
rologie a organizat în perioada 

, 
“

”, finanțat de Comisia 
Europeană, ca o continuare a activităților 
de training efectuate în intervalul 
septembrie 2012 – iunie 2013.

Proiectul IPA/2012/290-552 a avut 
ca obiective principale reducerea vulne-
rabilității țărilor din regiunea Balcanilor la 
dezastrele naturale, aliniându-se la 
obiectivele Cadrului de Acțiune Hyogo 
(HFA), precum și sporirea rezistenței la 
schimbările climatice și întărirea coope-
rării în domeniul managementului riscului 

5-16 mai 
2014 etapa a 4-a a cursului inter-
național On-the-job training severe 
weather forecasting and warnings” din 
cadrul proiectului IPA 2012/290-552 – 
„Rezistența sporită la dezastre în zona de 
vest a Balcanilor și Turcia (“Building 
Resilience to Disasters in Western 
Balkans and Turkey)

la dezastre, prin îmbunătățirea capaci-
tăților de furnizare și schimb de date/ 
informații în vederea reducerii riscului la 
dezastre. 

Domeniile vizate au fost prognoza 
imediată (nowcasting) și monitorizarea 
operațională a fenomenelor severe. 
Programul de pregătire a constat în: 
dezvoltarea de competențe în emiterea de 
avertizări, interpretarea și utilizarea 
produselor radar Doppler și satelitare și 
elaborarea unui proiect adaptat activității 
operaționale din serviciul propriu al 
participantului (dezvoltarea de proceduri 
operaționale).

Au fost predate noţiuni de meteo-
rologie sinoptică și mezoscalară, cunoș-
tinţe privind tipuri de circulaţii la mezo-
scară, (urmărindu-se şi aprofundarea 
circulaţiilor mezoscalare particulare, spre 
exemplu circulația de briză) procese 

EVENIMENTE IMPORTANTE ÎN ANUL 2014
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ciclogenetice (cu accent pe ciclogeneză 
în Marea Neagră şi/sau reactivarea 
ciclonilor de origine mediteraneană), 
fronturi atmosferice (inclusiv aspecte 
particulare privind frontogeneza de 
coastă), noţiuni despre convecţia pro-
fundă. Totodată, au fost prezentate 
modele conceptuale utilizate în prognoza 
furtunilor severe, principiile de bază ale 
monitorizării evoluţiei vremii cu ajutorul 
radarelor Doppler, utilizarea imageriei 
satelitare şi a informaţiilor privind 
activitatea orajoasă în activitatea de 
nowcasting, estimarea cantităţilor de 
precipitaţii din date radar, interpretarea 
datelor privind vitezele Doppler, iden-
tificarea specificităţilor furtunilor severe 
cu produsele satelitare şi radar. 

Au fost prezentate sistemele de 
vizualizare utilizate în cadrul CNPM 
pentru prognoza vremii (NEX REAP, 
Sintegrator, Messir Vision), sistemul 
integrat naţional SIMIN, precum şi 
sistemele şi aplicaţiile radar utilizate în 
activitatea de nowcasting (OmniWxTrack, 
PUP, VIPIR etc.). Au fost detaliate  
aspecte privind procedurile de emitere     
a informărilor/atenţionărilor/avertizărilor 
meteorologice şi pragurile folosite în  
cazul avertizărilor pe scurtă şi medie 
durată, precum şi pragurile folosite în 
cazul avertizărilor pe foarte scurtă durată 
(nowcasting).

Training-ul a fost asigurat cu 
participarea personalului calificat din 
cadrul Administrației Naționale de 
Meteorologie.

Finalizarea training-ului s-a realizat 
prin prezentarea unui proiect, care a 
încununat cunoştinţele dobândite pe 
parcursul desfăşurării pregătirii, în scopul 
folosirii informației asimilate în activitatea 
profesională, la locul de muncă. 

6-7 noiembrie 2014:  
Sesiunea Anuală de Comunicări 
Științifice 

 a avut loc

a Administrației Naționale de 
Meteorologie, la sediul central din 
București, Șos. București-Ploiești, nr. 97, 
la Sala “Ștefan Hepites”. 

La acest eveniment au luat parte 
personalități din cadrul unor instituții 
precum Academia de Științe Agricole și 
Silvice “Gheorghe Ionescu-Șisești”, 
Institutul de Geografie, Institul de Geo-
dinamică “Sabba Ștefănescu”, profesori 
din cadrul Universității București.

La Sesiunea ştiinţifică din acest an 
au fost prezentate un număr de 77 de 
lucrări, din care: 4 de interes general,      
45 prezentări orale şi 28 postere, 
totalizând un număr de 129 de autori,     
din care 70 prim autori. În încheiere, celor 
mai bune lucrări științifice le-au fost 
decernate premii:

1. Premiul "Nicolae Beșleagă", conform 
tradiției, s-a acordat celei mai bune 
lucrări științifice elaborate de un tânăr 
cercetător, prim autor, cu vârsta până  
în 35 de ani;

2. Premiul  Administrației Naționale de 
Meteorologie, a fost decernat unei 
lucrări științifice valoroase, de talie 
internațională, realizată de specialiști 

EVENIMENTE IMPORTANTE ÎN ANUL 2014
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4. Premiul pentru cea mai bună prezen-
tare orală a unei lucrări științifice. 
Criteriile de evaluare au fost: struc-
tura și claritatea prezentării, modul   
de selectare a informațiilor, prezen-
tarea unor ipoteze noi pentru cerce-
tările viitoare, respectarea timpului 
alocat.

EVENIMENTE IMPORTANTE ÎN ANUL 2014

ai Administrației Naționale de Meteo-
rologie, care a prezentat realizări 
recente specifice activității de meteo-
rologie și care a contribuit la dezvol-
tarea domeniului. A fost punctată 
originalitatea lucrării, metodologia și 
modul de prezentare.

3. Premiul de debut, s-a acordat unui 
tânăr specialist de până în 30 de ani, 
pentru prima prezentare a unei lucrări 
științifice la care a fost autor principal.
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CARACTERISTICI GENERALE 
ALE ANULUI 2014

În 2014, temperatura medie anuală pe 
ţară (10,2ºC) a fost cu 1,3ºC mai mare 
decât normala climatologică standard 
(1961-1990). Abaterile pozitive ale 
temperaturii medii lunare faţă de normala 
climatologică standard, corespunzătoare 
fiecărei luni în parte, s-au înregistrat în 
toate lunile, exceptând luna mai, când 
temperatura medie lunară pe ţară a fost 
mai mică decât normala climatologică 
standard cu 0,2ºC. Temperatura medie 
din iunie 2014 a fost egală cu normala 
climatologică a lunii (fig. 1, 3, 4).

Cantitatea anuală de precipitaţii, 
medie pe ţară (67,3 mm), a fost mai mare 
cu 26.6% decât normala climatologică 
standard (1961-1990). Astfel, abaterile  
au fost pozitive în majoritatea lunilor, 
oscilând între 10% (martie) şi 77% 
(octombrie), iar abaterile negative au fost 
cuprinse între 0.5 % (iunie) şi 65.5 % 
(februarie) (fig. 2, 5, 6). 

Anul 2014  va râmâne în istorie ca 
fiind unul dintre cei mai ploioşi ani, pentru 
partea de sud-vest a ţării – cel mai ploios 
pentru Oltenia din 1961 până în prezent. 
Din punct de vedere termic însă, iarna a 
fost calda înregistrand abateri pozitive de 
peste 3 grade, cel mai cald fiind în vest şi 
centru, unde mediile multianuale au fost 
depăşite şi cu 4...6 grade. Primăvara a 
fost ploioasă, în special în sudul şi estul 
ţării, unde s-au produs mai multe 
episoade în care precipitaţiile acumulate 
în câteva zile au depăşit valorile normale 
ale unei luni întregi.  Ca urmare s-au 
produs inundaţii, iar excesul de umiditate 
a avut consecinţe grave asupra 
însămânţărilor de primăvară. Vara anului 
2014 a fost în general normală din punct 
de vedere termic, aproape că au lipsit 
obişnuitele episoade caniculare (doar în 
13 şi 14 august vremea a fost  deosebit de 
caldă, local caniculară în zonele de 

câmpie, cu maxime termice de 38.2 grade 
la Bechet şi 37.2 grade la Bucureşti). 
Ploile au continuat să cadă însă, în 
cantităţi mari în sud-vestul şi sudul ţării. 
Chiar debutul sezonului estival a stat sub 
semnul ploilor şi vântului, astfel în urma 
unor ploi torenţiale, în 19 iunie pe litoral au 
căzut peste 100 l/mp. Furtuni violente s-au 
abatut, în perioada 24...27 iunie, asupra 
unor localităţi din sud-vest şi sud, unde 
vântul a suflat şi cu peste 90 km/h, iar 
diminesiunea greloanelor de grindină a 
fost de 3...4 cm în Banat. Extremele 
meteorologice care au caracterizat 
tomana anului 2014 se evidențiază prin:  
în primele două decade ale lunii 
septembrie, ciclonii mediteraneeni, au 
determinat în sud-vestul României 
cantităţi de apă de peste 250 l/mp, cu   
190 l/mp în doar 3 zile la Băile Herculane. 
Urmare a acestor ploi – inundaţii, pierderi 
de vieţi omeneşti, drumuri afectate şi 
localităţi, în special în defileul Dunării.  În 
Moldova situaţia a fost cu totul alta, ploile 
au lipsit cu desăvârşire în unele regiuni  
din centrul şi sudul regiunii, lucrările 
agricole de sezon (arăturile de toamnă    
şi însămânţările) au fost îngreunate. Iar 
după un an extrem de ploios în sud – pe  
25 octombrie în Oltenia şi Muntenia a   
nins şi s-a depus cel mai timpuriu strat    
de zăpadă, 10 cm, la Bucureşti Băneasa, 
din istoria măsurătorilor meteorologice. 
Aceste manifestări de iarnă timpurie au 
avut la origine un fost ciclon tropical,    
care a traversat tot oceanul Atlantic, 
dinspre Marea Caraibelor, pana la  nord 
de Arhipelagul Britanic. În 20 octombrie,  
s-a reactivat sub forma unui ciclon 
extratropical şi a antrenat o masă de aer 
arctic maritim până în bazinul central al 
Mării Mediterane, unde s-a generat o 
nouă perturbaţie ciclonică. Acesta s-a 
manifestat activ şi în Peninsula Balcanică, 
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generând precipitaţii abundente în          
23 octombrie în sud-vestul României, 
apoi intrând în cuplaj cu anticiclonul 
est–european a marcat evoluţia vremii  
din sudul României, prin intensificări 
puternice şi susţinute ale vantului şi o 
răcire record între 24 şi 27 octombrie. Iar 
între 11 noiembrie şi 12 decembrie în 
regiunile noastre sudice, inclusiv în 
Bucureşti, soarele a lipsit cu desăvârşire, 
fiind permanent acoperit de nori şi ceaţă.

EVOLUŢII LUNARE ÎN ANUL 2014

În luna ianuarie, temperatura medie pe 
ţară (0,2ºC), a fost cu 3,3ºC mai mare 
decât normala climatologică standard  
(fig. 7). Abaterea temperaturii medii a 
aerului faţă de normala climatologică 
(1961-1990) a fost pozitivă în toate 
regiunile, iar valorile acesteia au fost 
cuprinse între 1 şi 6,6ºC. Cele mai       
mari abateri, peste 4ºC s-au înregistrat   
în vestul, nord-vestul şi centrul ţării 
(Maramureş, Banat, Crişana şi Transil-
vania).

Regimul termic a fost cald în estul   
şi sudul ţării şi foarte cald şi extrem de  
cald în rest. Local, în sudul Moldovei 
temperatura medie s-a încadrat în limite 
normale (fig. 8). La staţiile meteorologice 
Deva şi Ţarcu s-a înregistrată o 
temperatură maximă mai mare decât 
temperatura maximă absolută a staţiei, 
din ianuarie (15,5 ºC respectiv 6,5 ºC).

Cantitatea lunară de precipitaţii, 
medie pe ţară, 47,3 mm, a fost cu 27%  
mai mare decât normala climatologică 
standard (fig. 9). Abaterea cantităţii de 
precipitaţii din luna ianuarie 2014, faţă   
de normala climatologică (1961-1990), 
calculată în procente, a fost pozitivă în 
cea mai mare parte a ţării, excepţie 
făcând nordul Olteniei, cea mai mare 

parte a Banatului şi sud-vestul Transil-
vaniei, unde aceasta a fost negativă. Cele 
mai mari abateri de precipitaţii, de peste 
150% s-au înregistrat mai ales în sudul 
Moldovei şi sudul Dobrogei, la Mangalia 
înregistrându-se o abatere pozitivă de 
456%.

Analizând încadrarea în clase de 
severitate a anomaliilor pluviometrice    
din luna ianuarie 2014 se constată că 
regimul pluviometric a fost a fost 
excedentar şi, local, foarte excedentar     
şi extrem de excedentar, în Moldova, 
Oltenia, în cea mai mare parte a  
Munteniei şi Dobrogei, centrul Transil-
vaniei şi vestul Maramureşului. Pe areale 
restrânse din sudul şi vestul Transilvaniei 
regimul pluviometric a fost deficitar, iar în 
rest precipitaţiile s-au încadrat în limite 
normale (fig.10). 

La 3 staţii meteorologice a fost 
depăşită cantitatea maximă absolută de 
precipitaţii căzută în 24 de ore: Sărmaşu 
(25,9 mm), Slatina (31,1 mm) şi Târnăveni 
(16,5 mm). La  Mangalia a căzut cea mai 
mare cantitate de precipitaţii lunară din 
ianurie, din tot şirul de observaţii al staţiei 
(133,9 mm).

În primele 20 de zile ale lunii, 
precipitaţiile au fost mai ales sub formă de 
ploaie şi doar în regiunile montane sub 
formă de lapoviţă şi ninsoare, iar în ultimile 
10 zile ale lunii, pe fondul unei raciri 
accentuate, au fost mai ales lapovite si 
ninsori şi pe arii mai restrânse ploi. În 
seara zile de 21 ianuarie, în sud-estul  
ţării, trecător, s-au semnalat descărcări 
electrice. Vântul a avut intensificări mai 
ales în ultima parte a lunii, depăsind 
uneori la rafală 50-60 km/h, iar la munte, 
100 km/h. 

La sfârşitul lunii stratul de zăpadă, 
măsurat în platforma meteorologică,  
avea grosimi de până la 137 cm la munte 
(Bâlea-Lac), 61 cm în Moldova, 59 cm în 
Muntenia, 54 cm în Oltenia, 42 cm în 
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Dobrogea, 34 cm în Transilvania, 15 cm  
în Banat, 14 cm în Crişana şi 12 cm în 
Maramureş. 

În intervalul 25-29 ianuarie, în sudul 
şi sud-estul ţării s-a produs fenomenul de 
viscol,  iar din datele primite din reţeaua 
meteo naţională, în locaţiile staţiilor şi 
posturilor pluviometrice şi în jurul acestora 
se formaseră troiene ce măsurau între 
150- 250 cm, mai ales în partea de sud-est 
a teritoriului.

În zonele joase s-a înregistrat ceaţa 
aproape în fiecare zi ale primelor două 
decade din lună.

Fenomene severe, atenţionări şi 
avertizări meteorologice 

În luna ianuarie, dată fiind răcirea 
accentuată produsă abia în ultima  
decadă a lunii, după primele două decade 
cu vreme nefiresc de caldă pentru cea  
mai rece lună a anului, CNPM a emis,      
în data de 21.01.2014, o informare 
meteorologică privind apariţia precipita-
ţiilor mixte în Moldova, cu posibilitatea 
producerii poleiului, dar şi a ninsorilor 
viscolite în zona montană. Pe 23 .01.2014 
a fost   emis al doilea mesaj de informare,   
valabil pentru intervalul 24 ianuarie, ora 
18-26 ianuarie, ora 12, ce viza înrăutăţirea 
vremii în toată ţara, răcirea accentuată 
mai ales din est şi sud-est unde vremea 
urma să devină geroasă, depunerea      
de strat consistent de zăpadă în jumă-
tatea sudică a teritoriului, precum şi 
intensificările de vânt (rafale de peste 
60...70 km/h) din regiunile sudice şi sud-
estice, regiuni pentru care se prognoza 
fenomenul de viscol. Dată fiind perspec-
tiva de agravare a situaţiei, în dimineaţa 
zilei de 25 ianuarie a intrat în vigoare 
primul cod portocaliu al anului 2014, 
valabil şi pentru ziua de 26 ianuarie, 
conform căruia în Oltenia, Muntenia, 
sudul Moldovei şi zonele montane 

aferente, precum şi în nordul Dobrogei, 
urma un episod de viscol puternic, cu 
rafale de vânt de peste 70...80 km/h şi 
ninsoare puternic viscolită şi troienită, 
precum şi vizibilitate redusă sub 50 m. 
Această avertizare a fost prelungită în 
două etape: iniţial până în dimineaţa zilei 
de 27 ianuarie, codul portocaliu de viscol 
fiind valabil pentru Dobrogea, Bărăgan şi 
sudul Moldovei, apoi intervalul de timp al 
valabilităţii acestui cod portocaliu a fost 
extins până la ora 17 a aceleiaşi zile. După 
numai o zi de pauză, pe 29 ianuarie, la   
ora 06, a intrat în vigoare un nou cod 
portocaliu de viscol, pentru Muntenia, 
Dobrogea şi sudul Moldovei, valabil până 
în dimineaţa zilei de 30 ianuarie.  

Dincolo de aceste mesaje de interes 
general, pentru prima oară în sezonul 
rece, Centrul Naţional de Prognoză 
Meteorologică, a emis două mesaje de 
avertizare cod roșu, tip nowcasting, în 
zilele de 26 și 29 ianuarie 

Conţinutul primului mesaj cod roşu, 
emis pe 26.01.2014, la ora 13:15, este 
redat în continuare: 
1. Fenomene avertizate: ninsoare 

abundentă, puternic viscolită şi 
troienită, vizibilitate redusă spre zero;

2. Zone vizate: judeţul Buzău, sudul 
judeţului Vrancea şi jumătatea de 
nord a judeţului Brăila; 

3. Interval de valabilitate: 15:00-21:00
4. Fenomene meteorologice asociate: 

viteza vântului la rafală va depăşi 
70...80 km/h.

5. Observaţii: la ora 13, în zona avertizată 
stratul de zăpadă deja depus măsura 
în medie 40 cm, iar viscolul puternic 
durează de peste 36 de ore.”

Pentru ilustrare, se anexează harta 
cu grosimea stratului de zăpadă depus în 
intervalul 24-27 ianuarie 2014 (fig.1).
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Al doilea mesaj cod roşu, emis pe 
29.01.2014, la ora 13:00, estima: 
1. Fenomene avertizate: intensificări ale 

vântului, cu rafale de peste 85 km/h, 
ninsoare abundentă, zăpadă puternic 
viscolită şi troienită;

2. Zone vizate: judeţele Brăila, Buzău, 
Ialomiţa, Călăraşi, Constanţa şi 
Tulcea; 

3. Interval de valabilitate: 15:00 - 22:00
4. Fenomene meteorologice asociate: 

vizibilitate redusă spre zero.
5. Observaţii: până la ora 12, în toată zona 

avertizată, vântul şi ninsoarea au fost 
în intensificare progresivă.”

Prin urmare, în decursul acestui al 
doilea episod de viscol violent, stratul de 
zăpadă a devenit semnificativ mai 
consistent în judeţele avertizate în cod 
roşu, din sud-estul teritoriului, conform cu  
figura  2.

Pe ansamblu, în aceste episoade de 
viscol violent, cele mai afectate judeţe au 
fost Buzău și Brăila.

Iar pe parcursul întregii luni, în ceea 
ce priveşte mesajele de tip nowcasting 
(pentru fenomene severe imediate pe 
intervale relativ scurte de timp), pe lângă 

cele 2 avertizări cod roşu, s-au emis de 
către CNPM 49 coduri galbene pentru 
Muntenia şi 1 cod portocaliu emis de CMR 
Oltenia. Totodată, Serviciile Regionale de 
Prognoză a Vremii din teritoriu au emis, 
fiecare pentru regiunea deservită, un total 
de 238 de atenţionări cod galben.

În luna februarie, temperatura 
medie pe ţară (1,9ºC), a fost cu 3,0ºC    
mai mare decât normala climatologică. 
Abaterea temperaturii medii a aerului din 
luna februarie 2014 faţă de normala 
climatologică (1961-1990) a fost pozitivă 
în toată ţara, cele mai mari valori ale 
acesteia înregistrându-se în vestul, nord-
vestul şi centrul (3,5-6,8ºC). Abateri de 
peste 6ºC au fost înregistrate mai ales în 
zona montană înaltă (Iezer, Sinaia 1500, 
Băişoara).

Analizând încadrarea în clase de 
severitate a anomaliilor termice din luna 
februarie 2014, se constată că regimul 
termic a fost cald în cea mai mare parte    
a Munteniei, a Dobrogei şi a Olteniei, 
nordul Crişanei, nord-vestul Moldovei,  
dar şi în estul şi sud-estul Transilvaniei. 
Acesta a fost foarte cald şi extrem de cald 
în vestul, nordul şi centrul ţării, iar în rest 
temperatura medie a aerului s-a încadrat 
în limite normale.

Fig. 1. Grosimea stratului de zăpadă, 
24-27 ianuarie 2014 – cod roşu (date ANM)

Fig. 2. Grosimea stratului de zăpadă, 
28-30 ianuarie 2014 – cod roşu (date ANM)
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La 9 staţii meteorologice s-a 
înregistrată o temperatură maximă mai 
mare decât temperatura maximă absolută 
a staţiei, din februarie.

Cantitatea lunară de precipitaţii, 
medie pe ţară (12,2 mm), a fost cu 66% 
mai mică decât normala climatologică 
standard. 

Abaterea cantităţii de precipitaţii din 
luna februarie 2014, faţă de normala 
climatologică (1961-1990), calculată în 
procente, a fost negativă în cea mai mare 
parte a ţării, excepţie făcând nordul 
Transilvaniei şi sudul Crişanei, unde 
aceasta a fost pozitivă. Abateri negative 
mai mari de 85% au fost înregistrate în 
jumătatea de sud a ţarii, la Giurgiu şi 
Bucureşti Filaret, consemnându-se cele 
mai ridicate valori, 99%.

 Analizând încadrarea în clase de 
severitate a anomaliilor pluviometrice    
din luna februarie 2014 se constată că 
regimul pluviometric a fost deficitar şi 
foarte deficitar în aproape toată ţara,   
doar în nord-vest şi în vestul extrem, 
precipitaţiile s-au încadrat în limite 
normale. Local, în sudul Crişanei, regimul 
pluviometric a fost excedentar. 

În decursul lunii, precipitaţiile au  
fost mai ales sub formă de ploaie şi 
lapoviţă în majoritatea regiunilor şi sub 
formă de ninsoare, la munte. În ziua de   
17 februarie, trecător în sud-vestul ţării, 
ploile au fost sub formă de aversă însoţite 
de descărcări electrice. 

La sfârşitul lunii, mai era strat de 
zăpadă pe spaţii mici, la munte (grosimea 
stratului de zăpadă, în platforma meteo-
rologică, măsura până la 114 cm, în Munţii 
Făgăraş). 

În zonele joase, local s-a semnalat 
ceaţă, mai ales în a doua decadă a lunii, 
iar în câteva zile din lună s-a format    
polei.

Fenomene severe, atenţionări şi 
avertizări meteorologice 

În luna februarie Centrul Naţional 
de Prognoză Meteorologică (CNPM) nu a 
emis niciun mesaj la nivel naţional, luna pe 
ansamblu a fost caldă şi relativ săracă în 
precipitaţii, şi acelea predominant ploi şi 
lapoviţe, semnalate  cu precădere în 
vestul şi nord-vestul teritoriului (fig. 3). 
Această lună nu a fost, aşadar, carac-
terizată de manifestări severe de vreme  
pe intervale mai lungi   de timp sau pe 
areale mai extinse. În schimb, în ceea     
ce priveşte fenomenele periculoase 
imediate, au fost emise 176 coduri 
galbene de către toate centrele regionale 
(dintre care 29 de CNPM pentru 
Muntenia), vizând, în principal, vizibilitatea 
redusă din zonele joase de relief, 
determinată de ceaţa persistentă, dar      
şi 1 cod portocaliu pentru vânt puternic,  
emis de către SRPV Timişoara. 

Fig. 3. Cantitatea de precipitaţii în intervalul 
01.02.2014 – 01.03.2014, ora 06:00 UTC 

(date ANM)
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În luna martie, temperatura medie 
pe ţară (7,0ºC) a fost cu 3,6ºC mai mare 
decât normala climatologică standard. 
Abaterea temperaturii medii a aerului    
din luna martie 2014 faţă de normala 
climatologică (1961-1990) a  fost pozitivă 
pe întreg teritoriul ţării, având valori de 
peste 2ºC în toate regiunile. Cel mai    
mari abateri pozitive, cuprinse între 5,0    
şi 5,2ºC s-au înregistrat în Moldova. 
Analizând încadrarea în clase de severi-
tate a anomaliilor termice din luna martie 
2014, se constată că regimul termic a fost 
cald şi foarte cald în sud-vestul ţării şi în 
zona Munţilor Bucegi, iar  în rest a fost 
extrem de cald.

Cantitatea lunară de precipitaţii, 
medie pe ţară (39,1 mm), a fost cu 10% 
mai mare decât normala climatologică 
standard. Abaterea cantității de preci-
pitații din luna martie 2014, faţă de 
normala climatologică (1961-1990), 
calculată în procente, a fost pozitivă în  
mai bine de jumătate din suprafaţa ţării, 
excepţie făcând vestul, nordul, centrul     
şi nord-estul României, dar şi centrul 
Dobrogei, unde aceasta a fost negativă.

 Valori ridicate ale abaterii pozitive, 
peste 160%, s-au înregistrat în sudul 
României, la staţia meteorologică Griviţa 
înregistrându-se cea mai mare valoare, 
206%.  Valori negative ale abaterii s-au 
înregistrat în vestul, nord-vestul şi centrul 
ţării.

Analizând încadrarea în clase de 
severitate a anomaliilor pluviometrice   
din luna martie 2014 se constată că 
regimul pluviometric a fost deficitar şi 
foarte deficitar în vest şi nord-vest, pe 
areale din centru, dar şi, local, în est. 
Acesta a fost excedentar, foarte 
excedentar şi extrem de excedentar în 
Oltenia şi doar excedentar pe areale 
extinse din Muntenia, Dobrogea şi 

Moldova. În rest, precipitaţiile s-au 
încadrat în limite normale. La staţiile 
meteorologice Craiova (43,0 mm) şi 
Stolnici (33,8 mm) a fost depăşită canti-
tatea maximă absolută de precipitaţii 
căzută în 24 de ore a staţiei, din martie.

Pe tot parcursul lunii, datorită 
temperaturilor ridicate, precipitaţiile au 
fost predominant sub formă de ploaie       
şi mai ales la munte, sub formă de  
lapoviţă şi ninsoare. Ploile au avut uneori   
caracter de aversă şi au fost însoţite de 
descărcări electrice (Maramureş) şi 
grindină (Parâng). La sfârşitul lunii, mai 
exista strat de zăpadă doar izolat, la 
munte unde măsura până la 125 cm 
(Bâlea-Lac).

La sfârşitul lunii a fost înregistrată 
bruma, iar în zonele joase, pe arii 
restrânse, mai ales în prima decadă a 
lunii,  a fost semnalată ceaţa.

Fenomene severe, atenţionări şi 
avertizări meteorologice 

Prima perioadă ploioasă a fost între 
1 şi 7 martie, când în regiunile sudice 
cantităţile de apă au depăşit 60...70 l/mp. 
În luna martie CNPM a emis două 
informări pentru intensificări ale vântului  
în majoritatea regiunilor ţării, în data de 8    
şi, respectiv, 14 martie, dar şi o informare 
pentru manifestări de instabilitate atmos-
ferică, valabilă pe 24 martie pentru 
jumătatea vestică a teritoriului, iar în       
25 martie pentru centrul, sudul şi estul 
ţării. Fenomenele periculoase imediate, 
respectiv intensificările vântului şi vizibili-
tatea redusă, au făcut obiectul a 121 de 
coduri galbene (din care 20 emise de 
CNPM şi restul de Centrele Regionale). În 
decursul acestei luni, cele mai mari 
cantităţi de precipitaţii, de peste 100 l/mp, 
au căzut în regiunea Olteniei (fig.4).

În luna aprilie, temperatura medie 
pe ţară (9,9ºC) a fost cu 0,7ºC mai mare 
decât normala climatologică standard. 
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Abaterea temperaturii medii a aerului     
din luna aprilie 2014 faţă de normala 
climatologică (1961-1990) a fost pozitivă 
în toată ţara, cele mai mari valori (2,5 – 
2,6ºC) înregistrându-se la staţii meteo-
rologice din nord-vest. 

Analizând încadrarea în clase de 
severitate a anomaliilor termice din luna 
aprilie 2014, se constată că regimul  
termic a fost cald în Transilvania, Banat, 
Crişana, Maramureş, Dobrogea, nordul 
Moldovei, centrul şi vestul Olteniei şi nord-
vestul Munteniei. În nordul şi vestul 
Maramureşului şi local în Delta Dunării    
şi pe litoral acesta a fost foarte cald şi 
extrem de cald. În restul ţării, regimul 
termic s-a încadrat în limite normale.

Cantitatea lunară de precipitaţii, 
medie pe ţară (83,2 mm), a fost cu 62% 
mai mare faţă de normala climato-    
logică standard. Abaterea cantităţii de 
precipitaţii din luna aprilie 2014, faţă de 
normala climatologică (1961-1990), 
calculată în procente, a fost pozitivă în  
mai bine de jumătate din suprafaţa ţării, 
excepţie făcând vestul şi nord-vestul 
României, dar şi areale mai restrânse din 
centru şi sud-est, unde aceasta a fost 
negativă. 

Analizând încadrarea în clase de 
severitate a anomaliilor pluviometrice din 
luna aprilie 2013 se constată că regimul 
pluviometric a fost excedentar, foarte 
excedentar şi extrem de excedentar în 
jumătatea sudică şi în cea mai mare parte 
a estului ţării. Acesta a fost deficitar şi 
foarte deficitar în Maramureş şi doar 
deficitar în sudul Crişanei şi nord-vestul 
Banatului şi al Transilvaniei. În rest 
precipitaţiile s-au încadrat în limite 
normale.

 La 6 staţii meteorologice a fost 
depăşită cantitatea maximă absolută de 
precipitaţii căzută în 24 de ore a staţiei, din 
aprilie, iar la 25 de staţii meteorologice a 
fost depăşită cantitatea lunară de 
precipitaţii, maximă absolută, din aprilie, a 
staţiei.

Precipitaţiile căzute în timpul lunii au 
fost sub formă de ploaie, însoţită de 
descărcări electrice şi izolat de grindină. 
Cantităţile de apă înregistrate în timpul 
averselor au fost peste 25 l/mp şi izolat, 
peste 50 l/mp. La munte a căzut şi lapoviţă 
şi ninsoare, în a doua decadă a lunii 
ninsorile fiind abundente şi depunându-se 
strat consistent de zăpadă (169 cm la 
Bâlea Lac, 74 cm la Lăcăuţi, 65 cm la 
Păltiniş, 64 cm la Ceahlău Toaca, 50 cm la 
Călimani, 48 cm la Vf. Omu). Precipitaţii 
sub formă de lapoviţă şi ninsoare şi-au 
făcut apariţia trecător şi în estul 
Transilvaniei sau în Subcarpaţii Moldovei, 
în zilele de 5, 11 şi 12 aprilie. Izolat, s-a mai 
produs şi brumă.

Fenomene severe, atenţionări şi 
avertizări meteorologice 

De la jumătatea lunii aprilie, mai devreme 
așadar decât în alți ani, au devenit 
frecvente manifestările de natură 
convectivă, aversele având adesea 

Fig. 4. Cantitatea de precipitaţii în intervalul 
01.03.2014 – 01.04.2014, ora 06:00 UTC 

(date ANM)
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aspect torențial și, totodată, semnalân-
du-se căderi de grindină. În acest sens,  
se remarcă intervalele 15-19 aprilie şi   
23-25 aprilie 2014, în care instabilitatea   
a fost deosebit de accentuată, ploile 
torenţiale determinând acumularea    
unor cantităţi foarte mari de apă în timp 
scurt. În acest context, au fost emise de 
către CNPM la nivel naţional 4 informări 
(în datele de 4, 9, 14 şi 17 aprilie) şi           
4 atenţionări cod galben (în datele de 10, 
16, 23 şi 24 aprilie), pentru ploi 
abundente, dar şi răcire accentuată şi 
ninsori în zona montană – mai ales în 
prima jumătate a lunii. Majoritatea  
acestor mesaje de alertă au vizat  
regiunile sudice, estice şi centrale ale  
ţării. În ceea ce priveşte activitatea de 
nowcasting, în această lună au fost  
emise 51 de atenţionări cod galben,  
dintre care 15 de căte CNPM, iar pe data 
de 17-18 aprilie au fost în vigoare 2 coduri 
portocalii – emise de SRPV Craiova şi 
SRPV Timişoara pentru cantităţi impor-
tante de precipitaţii şi intensificări ale 
vântului. Totalul precipitaţiilor înregistrate 
în decursul acestei luni în condiţii de 
instabilitate atmosferică atât de accen-
tuată este redat mai jos (fig. 5).

În luna mai, temperatura medie pe 
ţară (14,2ºC) a fost cu 0,2ºC sub nor-  
mala climatologică standard. Abaterea 
temperaturii medii a aerului faţă de 
normala climatologică (1961-1990) a fost 
pozitivă pe mai bine de jumătate din 
teritoriul ţării, doar în sud şi sud-vest 
aceasta a fost negativă.

Analizând încadrarea în clase de 
severitate a anomaliilor termice din luna 
mai 2014, se constată că regimul termic a 
fost normal pe aproape toată suprafaţa 
României, cu excepţia unor zone din 
Dobrogea, nord-estul Moldovei şi vestul 
Maramureşului unde acesta a fost cald.  

Fig.5. Cantitatea de precipitaţii în intervalul 
01.03.2014 – 01.04.2014, ora 06:00 UTC 

(date ANM)

În sud-vestul Olteniei regimul termic a fost 
rece. 

Cantitatea lunară de precipitaţii, 
medie pe ţară (115,8 mm), a fost cu 53% 
mai mare decât normala climatologică 
standard (fig. 25). Abaterea cantităţii de 
precipitaţii din luna mai 2014, faţă de 
normala climatologică (1961-1990), 
calculată în procente, a fost pozitivă în 
aproape toată ţara, excepţie făcând   
nord-vestul, unde aceasta a fost negativă. 
Cele mai mari abateri pozitive s-au 
înregistrat la Deduleşti (226%) şi Sulina 
(503%).

Analizând încadrarea în clase de 
severitate a anomaliilor pluviometrice din 
luna mai 2014 se constată că regimul 
pluviometric a fost excedentar, foarte 
excedentar şi extrem de excedentar în 
Muntenia şi Moldova, pe areale extinse 
din Banat, Oltenia şi Dobrogea, şi doar 
excedentar în majoritatea zonelor din 
Transilvania. În rest precipitaţiile s-au 
încadrat în limite normale sau au fost 
deficitare (în nord-vest).

La 10 staţii meteorologice a fost 
depăşită cantitatea maximă absolută de 
precipitaţii căzută în 24 de ore a staţiei, din 
mai, iar la 5 staţii meteorologice a fost 
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depăşită cantitatea lunară de precipitaţii, 
maximă absolută, din mai, a staţiei.

Ploile au fost sub formă de aversă, 
însoţite de descărcări electrice, grindină şi 
uneori de intensificări ale vântului. 
Cantităţile de apă înregistrate în timpul 
averselor au fost peste 25 l/mp şi izolat, 
peste 50 l/mp. În zona montană înaltă, 
precipitaţiile au mai fost şi sub formă de 
lapoviţă şi ninsoare.  

Izolat s-a semnalat brumă în 
Maramureş, Moldova şi Transilvania în 
dimineţilor zilelor de 6 şi 7 mai.

Fenomene severe, atenţionări şi 
avertizări meteorologice

Şi în decursul lunii mai 2014, în 
România au avut loc mai multe episoade 
cu instabilitate atmosferică accentuată, 
cele mai severe fiind desfăşurate în 
regiunile din sud-vestul ţării în intervalele 
3-5 mai, 13-16 mai şi 29-31 mai,  
atenţionate în cod galben. Totodată, pe 
data de 4 mai, pentru 10 ore (interval   
orar 01-11 TL), a fost în vigoare şi 1 cod 
portocaliu pentru judeţele Mehedinţi,  
Gorj şi Caraş-Severin. Un al doilea cod 
portocaliu a fost valabil pentru intervalul 
14 mai, ora 16:00 – 15 mai, ora 02:00, tot   
pentru judeţele din sud-vestul extrem al 
teritoriului, dar şi pentru cele din nordul 
Olteniei, al Munteniei şi zona Carpaţilor 
de Curbură. Deci, cel mai intens episod  
cu ploi torenţiale s-a înregistrat între 12   
şi 18 mai, când un ciclon mediteranean 
(cauza manifestărilor severe a fost 
ciclonul Tamara, generat în Marea 
Adriatică) s-a intensificat deasupra ţării 
noastre şi a determinat ploi de peste    
100 l/mp în Banat şi în dealurile 
subcarpatice din sud şi est. În Serbia şi 
Kosovo, cantităţile au depăşi 200 l/mp      
şi s-au produs cele mai grave inundaţii     
din ultimii 120 de ani pe afluenţii Dunării 
(Sava şi Drava). Nici capitala României  

nu a fost ocolită de severitatea vremii, 
astfel pe 4 mai, o ploaie torenţială de       
58 l/mp a fost însoţită de grindină,  iar 
stratul depus s-a menţinut în unele 
cartiere timp de 3 zile.

Aşadar, pe ansamblul lunii au     
fost emise 1 informare, 8 coduri galbene  
şi 2 coduri portocalii. Iar pentru activita- 
tea de nowcasting, s-au consemnat      
323 coduri galbene, dintre care 56 emise 
de CNPM, precum şi 21 de coduri 
portocalii (9 SRPV Bacău, 6 CNPM,         
5 SRPV Constanţa şi 1 SRPV Timişoara), 
vizând în principal fenomenele asociate 
instabilităţii atmosferice accentuate, după 
cum atestă şi cantităţile importante de  
apă cumulate în decursul întregii luni    
(fig. 6). 

Fig. 6. Cantitatea de precipitaţii în intervalul 
01.05.2014 – 01.06.2014, ora 06:00 UTC 

(date ANM)

În luna iunie, temperatura medie pe 
ţară (17,5ºC) a fost egală cu normala 
climatologică standard. Abaterea tempe-
raturii medii a aerului din luna iunie 2014 
faţă de normala climatologică (1961-1990) 
a fost pozitivă în aproape toată ţara, doar 
în sudul şi vestul Munteniei şi în estul 
Olteniei aceasta a fost negativă.

CARACTERIZAREA METEOROLOGICĂ A ANULUI 2014 
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Analizând încadrarea în clase de 
severitate a anomaliilor termice din luna 
iunie 2014, se constată că regimul termic 
a fost normal pe mai bine de jumătate din 
teritoriul României. Acesta a fost cald în 
Maramureş, Crişana, aproape toată 
suprafaţa Banatului, în sudul, vestul şi 
nordul Transilvaniei şi în nord-vestul 
Moldovei, dar şi foarte cald, izolat, în  
nord-vest. În sud-vestul şi centrul Olteniei 
regimul termic  a fost rece. 

Cantitatea lunară de precipitaţii, 
medie pe ţară (88,8 mm), a fost de 
asemenea egală cu normala climato-
logică standard. Abaterea cantităţii de 
precipitaţii din luna iunie  2014, faţă de 
normala climatologică (1961-1990), 
calculată în procente, a fost negativă       
în aproape toată ţara, excepţie făcând 
sudul şi sud-estul, unde aceasta a fost 
pozitivă.

Analizând încadrarea în clase de 
severitate a anomaliilor pluviometrice   
din luna iunie 2014 se constată că  
regimul pluviometric a fost deficitar pe 
areale  din est, vest, centru şi nord şi a  
fost foarte deficitar în nord-estul şi nord-
vestul ţării. Acesta a fost excedentar în 
cea mai mare parte a Olteniei, Munteniei 
şi Dobrogei, dar şi local în Moldova şi 
Transilvania şi doar în estul Olteniei,   
sud-estul Munteniei şi sudul Dobrogei a 
fost foarte excedentar şi extrem de 
excedentar. În rest precipitaţiile s-au 
încadrat în limite normale. 

Pe tot parcursul lunii s-au semnalat 
ploi, mai ales sub formă de aversă, 
însoţite de descărcări electrice, grindină şi 
vânt, care uneori au avut aspect de vijelie. 
Cantităţile de apă înregistrate în timpul 
averselor au fost cuprinse, în general, 
între 25 şi 50 l/mp, iar în ziua de 19 iunie, 
în sudul Dobrogei, punctiform, cantităţile 
de apă au depăşit 100 l/mp.

La staţiile meteorologice Adamclisi 
(159,9 mm), Constanţa (145,0 mm) şi 
Mangalia (193,4 mm) a fost depăşită 
cantitatea maximă absolută lunară de 
precipitaţii a staţiei din luna iunie, iar         
la Adamclisi (79,6 mm) şi Mangalia   
(126,9 mm) a fost depăşită şi cantitatea  
de precipitaţii maximă absolută a staţiei, 
căzută în 24 de ore, din iunie.

În zona montană înaltă, la altitudini 
mai mari de 2000 de metri, în zilele de       
2, 3 şi 21 iunie,  trecător precipitaţiile au 
fost şi sub formă de lapoviţă şi ninsoare.

Fenomene severe, atenţionări şi 
avertizări meteorologice 

Luna iunie nu au fost excese termice, în 
schimb excedentul de precipitaţii a fost    
în continuare prezent în sudul şi sud-  
estul ţării. Aversele torenţiale au afectat 
îndeosebi regiunea Dobrogei, unde s-au 
stabilit noi recorduri pentru cele mai 
abundente ploi căzute în 24 de ore. În 
ceea ce priveşte mesajele de alertă, 
acestea au vizat în principal intervalele  
19-20 iunie, 24-26 iunie şi 30 iunie-1 iulie. 
În primul interval menţionat a fost emis  
cod galben pentru judeţele din sudul    
ţării, actualizat cu un cod portocaliu  
pentru Constanța, Călărași și Tulcea între 
19.06 ora 21 – 20.06, ora 15. În intervalul 
24-26 iunie, cele 3 coduri galbene emise 
au vizat la inceput regiunile vestice, 
nordice şi centrale, apoi întreaga ţară, iar 
episodul de instabilitate din jumătatea de 
vest a teritoriului, de la sfârşitul lunii, a   
fost şi el atenţionat în cod galben. Prin 
urmare, consemnăm un total de 5 coduri 
galbene emise de către CNPM la nivel 
naţional şi 1 cod portocaliu. Pentru 
fenomene severe imediate s-au emis   
300 coduri galbene (dintre care 95 emise 
de CNPM) şi 12 coduri portocalii (5 emise 
de CNPM, 3 de către SRPV Timişoara,     
2 de către SRPV Constanţa şi câte 1 de 
către SRPV Bacău şi Craiova). Totalul 
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precipitaţiilor ce au făcut obiectul acestor 
mesaje, la nivelul întregii luni, este redat 
în fig. 7.

Fig. 7. Cantitatea de precipitaţii în intervalul 
01.06.2014 – 01.07.2014, ora 06:00 UTC 

(date ANM)

În luna iulie, temperatura medie   
pe ţară (20,2ºC) a fost cu 1ºC mai mare 
decât normala climatologică standard. 
Abaterea temperaturii medii a aerului din 
luna iulie 2014 faţă de normala clima-
tologică (1961-1990) a fost pozitivă în 
toată ţara, cea mai mare valoare (2,5ºC) 
înregistrându-se la staţia meteorologică 
Bistriţa. 

Analizând încadrarea în clase de 
severitate a anomaliilor termice din luna 
iulie 2014, se constată că regimul termic    
a fost cald în cea mai mare parte a ţării. 
Acesta a fost foarte cald şi extrem de cald 
în Delta Dunării, pe litoral şi în nord-estul 
Transilvaniei şi doar foarte cald în vestul 
Moldovei, estul şi sud-estul Transilvaniei, 
nordul Munteniei, dar şi local în nord-
vestul şi estul României. Pe aproape toată 
suprafaţa Olteniei şi în zona Bucureştiului 
regimul termic s-a încadrat în limite 
normale.

Indicele temperatură-umezeală 
(ITU) a atins şi depăşit uşor pragul critic  
de 80 de unităţi al disconfortului termic,    
la începutul lunii (4-7 iulie), izolat, în vestul 

şi sud-vestul teritoriului şi în a doua 
jumătate a lunii (20-26 iulie), în Banat, 
Muntenia, Oltenia, Crişana şi Dobrogea. 

Cantitatea lunară de precipitaţii, 
medie pe ţară (123,5 mm), a fost cu 58% 
mai mare decât normala climatologică 
standard. Abaterea cantităţii de precipitaţii 
din luna iulie 2014, faţă de normala 
climatologică (1961-1990), calculată în 
procente, a fost pozitivă în aproape toată 
ţara, excepţie făcând estul Dobrogei, 
sudul Munteniei şi zone izolate din centrul 
Transilvaniei şi sudul Moldovei, unde 
aceasta a fost negativă.

Analizând încadrarea în clase de 
severitate a anomaliilor pluviometrice     
se constată că regimul pluviometric a    
fost excedentar pe aproximativ jumătate      
din suprafaţa ţării şi a fost extrem de 
excedentar si foarte excedentar în Banat, 
nordul şi sud-vestul Olteniei, sudul 
Crişanei, în aproape toată jumătatea de 
nord a Moldovei, nord-estul şi sud-vestul 
Transilvaniei şi local, în nord-vestul 
Maramureşului. Acesta a fost deficitar      
şi foarte deficitar în estul Dobrogei, iar      
în rest s-a încadrat în limite normale. 

Precipitaţiile au avut caracter de 
aversă, însoţite de descărcări electrice şi 
deseori de grindină şi intensificări ale 
vântului care uneori au luat aspect de 
vijelie. Cantităţile de precipitaţii au  
depăşit, local, 25 l/mp şi izolat, 50 l/mp. 
Cantităţi  de apă mai mari de 100 l/mp      
s-au înregistrat în ziua de 10 iulie la 
Drăgăneşti în judeţul  Neamţ, în ziua de  
22 iulie la Ciobănuş, în judeţul Bacău şi    
în ziua de 27 iulie la Sadu, în judeţul    
Gorj. Deasemenea în intervalul 27 iulie  
ora 6:00 – 30 iulie ora 6:00, în nordul 
Olteniei, cantităţile de apă au depăşit 
izolat 200 l/mp.

La staţiile meteorologice Banloc 
(180,8 mm), Slatina (182,2 mm),            

CARACTERIZAREA METEOROLOGICĂ A ANULUI 2014 
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Tg. Logreşti (228,0 mm) şi Voineasa 
(280,2 mm), a fost depăşită cantitatea 
maximă absolută lunară de precipitaţii     
a staţiei, pentru iulie, iar la Calafat      
(77,8 mm), Caransebeş (92,4 mm) şi 
Gurahonţ (63,4 mm) a fost depăşită 
cantitatea maximă absolută lunară de 
precipitaţii căzută în 24 de ore a staţiei, 
pentru iulie.

Vântul a prezentat intensificări în 
unele zile din lună, atingând la rafală      
60-70 km/h, iar la munte depăşind          
90-100 km/h.

Fenomene severe, atenţionări şi 
avertizări meteorologice 

Luna iulie nu a respectat în 2014 
sintagama de „lună de cuptor”, căci a   
fost a patra cea mai ploioasă lună iulie   
din 1961  până în prezent. Cantităţile de 
apă au depăşit 300 l/mp în Carpaţii 
Meridionali şi izolat în Munţii Banatului, 
250 l/mp în Subcarpaţii Getici şi local în 
Bucovina. O mare parte din aceste 
cantităţi au căzut în intervalul 24...31 iulie, 
când în mai multe bazine hidrografice   
din Oltenia, vestul Munteniei şi sudul 
Banatului s-au produs inundaţii de 
amploare. Instabilitatea atmosferică a 
fost, aşadar, accentuată şi în această 
lună, dovadă cele 3 mesaje de informare, 
4 coduri galbene şi 3 coduri portocalii 
emise la nivel naţional de către CNPM,  
pe parcursul acestei luni. Cele mai severe 
episoade au avut loc în sud-vestul ţării, 
unde, în zilele de 27 şi 28 iulie, au fost în 
vigoare cele 3 avertizări cod portocaliu 
menţionate, pentru toată Oltenia, dar şi 
pentru judeţele Caraş-Severin şi  Argeş. 

Iar în decurs de numai 3 zile, 
inclusiv sub incidenţa acestor coduri 
portocalii, s-au cumulat cantităţi de apă  

ce au depăşit frecvent 50 l/mp în Oltenia   
şi vestul Munteniei, în timp ce în zona 
montană aferentă s-au acumulat până la 
190 l/mp (fig. 8).

Fig. 8. Cantitatea de precipitaţii în intervalul 
01.07.2014 – 01.08.2014, ora 06:00 UTC 

(date ANM)

De altfel, luna iulie a fost şi luna cu 
cele mai multe mesaje nowcasting din 
întreg anul 2014, respectiv 509 coduri 
galbene (dintre care 113 emise de CNPM) 
şi 33 coduri portocalii (14 emise de SRPV 
Bacău, 10 de CNPM, 4 de SRPV 
Constanţa, 3 de SRPV Timişoara şi 2 de 
SRPV Cluj-Napoca). 

În luna august, temperatura medie 
pe ţară (20,0ºC) a depăşit cu 1,3ºC 
normala climatologică standard.  Abaterea 
temperaturii medii a aerului faţă de 
normala climatologică (1961-1990) a fost 
pozitivă în toată ţara, cea mai mare 
valoare (2,8°C) înregistrându-se la staţia 
meteorologică de la Galaţi. 

Analizând încadrarea în clase de 
severitate a anomaliilor termice din luna 
august 2014, se constată că regimul 
termic a fost cald în aproape toată     
partea de vest a ţării cu excepţia sud-
vestului acesteia unde s-a încadrat în 
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limite normale şi a unui areal din vestul 
Transilvaniei unde a fost foarte cald. 
Regimul termic a fost foarte cald şi  
extrem de cald în nord-vestul Moldovei, 
pe areale din sudul şi nord-vestul 
Munteniei şi local în sudul şi nord-estul 
Transilvaniei. Acesta a fost doar foarte 
cald în cea mai mare parte a Moldovei, 
sud-estul Transilvaniei şi nordul Mun-
teniei şi a fost extrem de cald în 
Dobrogea, estul şi sud-estul Munteniei.

Indicele de confort termic (ITU) a 
atins şi depăşit pragul critic de 80 unităţi  
în prima jumătate a lunii, pe arii extinse în 
toate regiunile.

Cantitatea lunară de precipitaţii, 
medie pe ţară (62,8 mm), a fost cu doar 
2% mai mică decât normala climatolo-
gică standard. Abaterea cantităţii de 
precipitaţii faţă de normala climatologică 
(1961-1990), calculată în procente, a   
fost negativă pe mai bine de jumătate    
din supraţa ţării şi pozitivă în estul 
Maramureşului, nord-vestul şi sud-vestul 
Moldovei, centrul Crişanei şi al Dobrogei, 
nord-vestul Banatului, nordul Munteniei  
şi pe areale extinse din Transilvania şi 
Oltenia. 

Analizând încadrarea în clase de 
severitate a anomaliilor pluviometrice   
din luna august 2014 se constată că 
regimul pluviometric s-a încadrat în limite 
normale în cea mai mare parte a 
României şi a fost excedentar pe areale 
extinse din nord, vest, sud-est şi sud-vest. 
A fost foarte excedentar şi extrem de 
excedentar, local, în Dobrogea şi nordul 
Munteniei. În sudul şi nord-estul ţării 
regimul pluviometric a fost deficitar şi 
foarte deficitar şi doar deficitar pe areale 
din centru şi nord-vest. 

Precipitaţiile au avut caracter 
torenţial fiind însoţite deseori de descăr-
cări electrice, grindină şi intensificări ale 
vântului. Cantităţile de precipitaţii au 
depăşit, local, 25 l/mp şi izolat, 50 l/mp. În 

ziua de 16 august şi în noaptea de 16 spre 
17 august, la Cernavodă s-au acumulat 
109 l/m2.

La staţiile meteorologice Şiria    
(91,2 mm) şi Târnăveni (42,4 mm) a fost 
depăşită cantitatea maximă absolută 
lunară de precipitaţii căzută în 24 de ore a 
staţiei, din august.

În 17 august, pe crestele montane, 
trecător, ploaia s-a transformat în lapoviţă 
(la Vf. Omu), iar spre sfârşitul lunii, în 
zonele depresionare, izolat, în cursul 
nopţilor şi al dimineţilor s-a semnalat 
ceaţă.

Fenomene severe, atenţionări şi 
avertizări meteorologice 

Şi în august perioadele de instabili-
tate accentuată au fost frecvente, mai ales 
în a doua parte a lunii, astfel încât, izolat, 
s-au înregistrat şi cantităţi de apă de  
peste 100 l/mp în intervale scurte de timp, 
cum s-a întâmplat pe 16/17 august în 
judeţul Constanţa. Iar la nivelul întregii  
luni acumulările sunt redate în figura 9.

Fig. 9. Cantitatea de precipitaţii în 
intervalul 01.08.2014 – 01.09.2014, ora 

06:00 UTC (date ANM)
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Însă, în prima jumătate a lunii, 
disconfortul termic determinat de valurile 
succesive de căldură a fost domiant. 
Astfel, în 3 şi 4 august, a fost în vigoare    
o informare de caniculă pentru regiunile 
estice ale ţării noastre, pentru ca pe         
5 august să se emită o nouă informare, 
valabil pentru ziua de 6 august, pentru 
manifestări de instabilitate atmosferică, 
de acestă dată, vizând jumătatea   
vestică a teritoriului, precum şi zonele    
de deal şi munte. Ulterior, canicula a 
revenit în  toate zonele de câmpie şi  
podiş ale ţării, unde a fost în vigoare 
informare de interes general pentru 
temperaturi ridicate, actualizată prin 
coduri galbene, valabile pentru toate 
regiunile ţării pe 13  şi 14 august, pentru 
ca pe 15 august  codul galben să-şi 
menţină valabilitatea doar pentru sudul    
şi sud-estul ţării, în  timp ce pentru   
spaţiul intracarpatic să devină de interes 
o altă atenţionare cod galben, vizând 
fenomenele de instabilitate determinate 
de pasajul unui front atmosferic activ 
peste aceste regiuni. Pasaj, de altfel, 
destul de rapid, ţinând cont de faptul că   
pe 16 şi 17 august codul galben de 
instabilitate atmosferică a fost în vigoare 
pentru sudul României  şi zona montană, 
în timp ce în sud-est canicula s-a menţinut 
şi pe data de 16. Iar după o perioadă 
relativ scurtă în care manifestările de 
vreme nu au mai avut accente severe, pe 
21 august s-a emis o nouă informare cu 
privire la accentuarea instabilităţii 
atmosferice în regiunile nordice şi nord-
vestice ale ţării noastre, precum şi în  
zona de munte, pentru ca pe 23 şi          
24 august să se afle  sub incidenţa 
codului galben pentru fenomene 
specifice acestei instabilităţi regiunile 
nostre sudice, apoi cele vestice şi, în final, 
aproape întreaga ţară. 

Prin urmare, pe ansamblul întregii 
luni, Administraţia Naţională de Meteo-
rologie a emis 5 informări şi 3 atenţionări 
cod galben la scară naţională, în timp ce 
activitatea de nowcasting s-a concretizat 
prin 354 de mesaje, dintre care 347 de  
cod galben şi 7 de cod portocaliu. Centrul 
Naţional de prognoză Meteorologică a 
emis, dintre acestea, 77 coduri galbene, 
dar şi 2 coduri portocalii pentru zona 
Muntenia, inclusiv municipiul Bucureşti, 
acestea din urmă valabile pentru data de 
24 august, când furtuni puternice s-au 
semnalat inclusiv pe raza capitalei. 

În luna septembrie, temperatura 
medie pe ţară (15,5ºC) a fost cu 0,4ºC mai 
mare decât normala climatologică 
standard. Abaterea temperaturii medii a 
aerului faţă de normala climatologică 
(1961-1990) a fost pozitivă în aproape 
toată ţara, cu excepţia sud-vestului 
acesteia. 

Analizând încadrarea în clase de 
severitate a anomaliilor termice din luna 
septembrie 2014, se constată că regimul 
termic a fost cald pe mai bine de jumătate 
din suprafaţa României şi s-a încadrat în 
limite normale în Banat, Oltenia, sudul 
Crişanei, vestul Munteniei, nord-estul 
Moldovei şi pe areale izolate din sud-estul, 
sudul şi estul Transilvaniei. Regimul  
termic a fost foarte cald în sud-vestul 
Transilvaniei, sudul Maramureşului şi în 
partea de sud a litoralului şi foarte cald şi 
extrem de cald în nordul Transilvaniei şi în 
sud-estul Deltei Dunării.

La staţia meteorologică Ştefăneşti-
Stânca s-a înregistrată o temperatură 
minimă a lunii (1,2 ºC) mai mică decât 
temperatura minimă absolută a staţiei, din 
septembrie (2,1 ºC).

Cantitatea lunară de precipitaţii, 
medie pe ţară (54,0 mm), a fost cu 19% 
peste normala climatologică standard. 
Abaterea cantităţii de precipitaţii faţă de 
normala climatologică (1961-1990), 
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calculată în procente, a fost negativă pe 
mai bine de jumătate din suprafaţa ţării şi 
a fost pozitivă în nord-vestul, vestul, sudul 
şi sud-estul teritoriului, dar şi local în 
centru. 

Analizând încadrarea în clase de 
severitate a anomaliilor pluviometrice din 
luna septembrie 2014 se constată că 
regimul pluviometric a fost excedentar, 
foarte excedentar şi extrem de exceden-
tar în Banat, cea mai mare parte a 
Olteniei, sudul Crişanei şi sud-vestul 
Munteniei şi doar excedentar pe areale 
din Maramureş, Transilvania şi Dobrogea. 
Regimul pluviometric a fost deficitar şi 
foarte deficitar pe areale extinse din 
Moldova şi doar deficitar în estul 
Maramureşului şi al Transilvaniei, dar şi 
izolat în estul Crişanei, centrul şi sud-estul 
Transilvaniei. În rest acesta s-a încadrat în 
limite normale.

La 4 staţii meteorologice din sud-
vestul ţării a fost depăşită cantitatea 
maximă absolută lunară de precipitaţii a 
staţiei, pentru septembrie, iar la 8 staţii 
meteorologice din sud-vest şi la una din 
nord-vest a fost depăşită cantitatea 
maximă absolută lunară de precipitaţii, 
căzută în 24 de ore, a staţiei, pentru 
septembrie.

Precipitaţiile căzute în timpul lunii au 
fost deseori sub formă de aversă, însoţite 
de descărcări electrice. În unele perioade 
din lună, cantităţile de precipitaţii căzute 
au depăşit 20-25 l/mp şi izolat 50 l/mp,    
iar în 3 septembrie, s-au cumulat 112 l/mp 
în 24 de ore, la Berzeasca, respectiv în      
14 septembrie, 102 l/m2 în 24 de ore,      
la Drobeta Tr. Severin.  În zilele de 23 şi          
26 septembrie, în zonele înalte de munte, 
au căzut şi precipitaţii sub formă de 
lapoviţă şi ninsoare. Tot la sfârşitul lunii  
pe arii restrânse s-a produs brumă în 
nordul, nord-estul şi centrul ţării, iar în 
depresiunile Carpaţilor Orientali şi îngheţ 
la sol. Doar cu totul izolat în zonele joase 
s-a semnalat ceaţă.

Fenomene severe, atenţionări şi 
avertizări meteorologice 

In luna septembrie ploile abun-
dente au continuat în regiunile sud-vestice 
ale ţării noastre, instabilitatea atmosferică 
fiind foarte accentuată mai ales pe 3 şi pe 
14 septembrie, când în câteva localităţi  
din Banat şi Oltenia s-au acumulat peste 
100 l/mp în 24 de ore. Iar în ultima decadă 
a lunii vremea s-a răcit accentuat şi în zona 
de munte s-au consemnat primele ninsori 
ale sezonului rece (23 şi 26 septembrie), în 
timp ce în regiunile nordice şi centrale s-au 
produs brumele timpurii.  

În contextul activităţii de monitori-
zare a episoadelor de vreme severă la 
scara întregii ţări, CNPM a emis încă de    
la începutul lunii, pe data de 2 septembrie, 
o informare privind ploile însemnate 
cantitativ şi intensificările vântului, care    
în data de 3 septembrie a fost tranformată 
în atenţionare cod galben. Un al doilea  
cod galben de interes general a fost     
emis pentru intervalul 13-15 septembrie, 
tot cantităţile importante de apă aşteptate 
în regiunile sud-vestice ale ţării fiind şi     
de această dată elementul avertizat. Iar 
câteva zile mai târziu s-a emis o nouă 
informare privind ploile abundente 
aşteptate atât în vestul şi sud-vestul 
teritoriului, cât şi în nord şi centru,      
pentru ca în 22 septembrie să fie emis un 
ultim cod galben referitor la precipitaţiile 
din  sud-vestul şi nordul ţării, dar şi la 
răcirea acentuată din sud-est şi zona de 
munte. 

Fenomenele severe imediate au 
fost şi ele monitorizate pe parcursul 
acestei luni, fiind emise nu mai puţin de   
79 de mesaje, dintre care 2 de cod 
portocaliu (emise de SRPV Timişoara, 
pentru intensificarea ploilor) şi 77 de cod 
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galben, dintre care 20 emise de către 
CNPM pentru regiunea Muntenia. 

Cât despre totalul cantităţilor de 
precipitaţiilor căzute în acestă lună, 
datele de observaţie ANM indică izolat, în 
sud-vest, acumulări de peste 250 l/mp 
(fig. 10).

Fig.10. Cantitatea de precipitaţii în intervalul 
01.09.2014 – 01.10.2014, ora 06:00 UTC 

(date ANM)

În luna octombrie, temperatura 
medie pe ţară (10,1ºC) a fost cu 0,4ºC   
mai mare decât normala climatolo-        
gică standard (1961-1990). Abaterea 
temperaturii medii a aerului din luna 
octombrie 2014 faţă de normala climato-
logică a fost pozitivă pe aproape întreg 
teritoriul ţării cu excepţia nord-vestului şi 
estului acesteia, unde a fost negativă.

În majoritatea regiunilor temperatura 
medie lunară a depăşit normala climato-
logică standard cu 0,1-1,8ºC, iar în centrul, 
vestul, nord-vestul ţării şi în zonele 
montane, abaterea faţă de normală a    
fost de 1,9-2,8ºC, cea mai mare valoare, 
3,0ºC, înregistrându-se la staţia meteo-
rologică Sebeş, județul Alba. Abaterile 
negative au fost relativ mici, sub 0,7ºC. 

Analizând încadrarea în clase de 
severitate a anomaliilor termice din      
luna octombrie 2014, se constată că 

regimul termic s-a încadrat în limite 
normale în sudul, sud-estul şi aproape 
toată partea de est a teritoriului, cu 
excepţia nord-estului, unde regimul  
termic a fost rece. În rest, respectiv în 
regimul termic a fost cald Acesta a fost 
cald, foarte cald şi extrem de cald în 
nordul, vestul şi sud-estul Transilvaniei,  
în nord-vestul Moldovei dar şi local în 
nordul Olteniei şi în sud-estul Maramure-
şului. 

O caracteristică a lunii octombrie, 
din punct de vedere termic, a fost 
alternanţa perioadelor deosebit de    
calde cu cele foarte reci. La începutul  
lunii, în 6-7 octombrie, în sudul, estul şi 
local în centrul ţării, dar şi în perioada    
25-31 octombrie, mai ales în regiunile 
extracarpatice şi în sud-estul Transil-
vaniei, vremea a fost mult mai rece    
decât în mod obişnuit, abaterile negative 
fiind de 7-9ºC, respectiv de 10-14ºC,  faţă 
de normala climatologică specifică 
perioadelor. 

În intervalul 8-14 octombrie, în 
vestul, centrul şi nordul ţării, dar şi în   
zilele de 20 octombrie, mai ales în 
Moldova, şi 21 ocotmbrie, în regiunile 
sudice, vremea a fost caldă, devenind 
deosebit de caldă pentru această dată, 
valorile termice din timpul zilelor fiind cu 
până la 10-12ºC mai ridicate faţă de 
normalele cl imatologice specif ice 
perioadelor respective.

Cantitatea lunară de precipitaţii, 
medie pe ţară (67,4 mm), a fost cu 77% 
mai mare decât normala climatologică 
standard (1961-1990). Abaterea cantităţii 
de precipitaţii din luna octombrie 2014, 
faţă de normală, calculată în procente, a 
fost pozitivă în cea mai mare parte a 
acesteia, cu excepţia unui areal restrâns 
din sud-estul Transilvaniei şi local în sud-
estul Maramureşului, unde aceasta a fost 
negativă.

Analizând încadrarea în clase de 
severitate a anomaliilor pluviometrice din 



27

RAPORT ANUAL  2014

CARACTERIZAREA METEOROLOGICĂ A ANULUI 2014 
ÎN ROMÂNIA

luna octombrie 2014 se constată că 
regimul pluviometric a fost excedentar în 
cea mai mare parte a ţării, foarte 
excedentar şi extrem de excedentar pe 
areale extinse din nordul, sudul şi sud-
estul ţării, dar şi în vest şi est. În rest, 
acesta s-a încadrat în limite normale sau a 
fost deficitar (izolat, în estul Transilvaniei).

În data de 23 octombrie, la 3 staţii 
meteorologice din sud-vest (Băile 
Herculane – 59,4 mm, Cuntu – 62,8 mm şi 
Padeş – 91,8 mm) şi în 24 octombrie, la 
una din nord-estul Moldovei (Ştefăneşti 
Stâncă – 26,4 mm), a fost depăşită canti-
tatea maximă absolută de precipitaţii 
căzută în 24 de ore a staţiei, din luna 
octombrie, iar la Penteleu a fost depăşită 
cantitatea totală absolută a lunii, respectiv 
a staţiei (106,4 mm).

Izolat s-au înregistrat cantităţi de 
apă mai mari de 50 mm în zilele de 7, 17, 
22 şi 25 octombrie, iar în ziua de              
23 octombrie cantităţile de apă au fost    
de până la 116,4 mm la Sadu, în judeţul 
Gorj.

În zonele joase de relief au apărut 
precipitaţii sub formă de lapoviţă şi 
ninsoare în zilele de 24, 25 şi 26 octom-
brie. Ca urmare a acestor precipitaţii în 
platformele staţiilor meteo-rologice din 
sudul Munteniei a fost con-semnat strat 
de zăpadă a cărui grosime maximă a fost 
de 12 cm la Bucureşti-Băneasa, 9 cm la 
Turnu Măgurele, 8 cm la Zimnicea, 7 cm la 
Alexandria şi 5 cm la Giurgiu, Roşiorii de 
Vede şi Bucureşti-Filaret. În timpul nopţii 
de 24 spre 25 octombrie pe arii restrânse, 
în Moldova s-a depus polei. Izolal s-au 
semnalat descărcări electrice în zilele de 
2, 4, 14, 15, 16 şi 23 octombrie. În primele 
două decade ale lunii doar izolat s-a 
produs brumă în Moldova, Transilvania şi 
zona subcarpatică a Munteniei, iar în 
zonele joase local s-a semnalat ceaţă, 
mai ales la mijlocul lunii.

Fenomene severe, atenţionări şi 
avertizări meteorologice 

Nici octombrie nu a fost o lună prea 
liniştită din punct de vedere al manifes-
tărilor de vreme, căci vorbim din nou 
despre excedent de precipitaţii în mare 
parte din ţară, iar sub aspect termic 
variaţiile de temperatură au caracterizat 
din plin această lună, perioadele foarte 
reci alternând cu cele calde. Totuşi,   
gradul de severitate al manifestărilor de 
vreme a crescut abia spre ultima decadă  
a lunii, după tranformarea uraganului 
Gonzalo în ciclon extratropical şi încadra-
rea sa pe o traiectorie transeuropeană, 
dovadă faptul că prima atenţionare cod 
galben a fost emisă în dimineaţa zilei de  
22 octombrie, cuprinzând două mesaje. 
Primul mesaj, valabil în intervalul            
22 octombrie, ora 21-23 octombrie, ora 23, 
a vizat ploile însemnate cantitativ şi 
răcirea accentuată în judeţele Timiş, 
Caraş-Severin, Hunedoara, Mehedinţi, 
Gorj, Vâlcea, Argeş şi Sibiu. Iar acumu-
lările consemnate în 24 de ore sunt         
de peste 100 l/mp pe raza Olteniei. 
Aşadar, ca urmare a extinderii şi 
amplificării fenomenelor, cel de-al doilea 
mesaj al atenţionării, valabil în intervalul 
23 octombrie, ora 23-24 octombrie, ora 23, 
a fost emis pentru ploi însemnate cantit-
ativ, precipitaţii mixte, intensificări ale 
vântului, răcire accentuată în zonele de 
deal şi de munte şi în jumătatea de nord a 
Moldovei. Aria fenomenelor atenţionate 
anterior a fost în restrângere către 
jumătatea de nord a Moldovei şi zona 
Carpaţilor Orientali şi prin urmare, în 
dimineaţa zilei de 24 octombrie a fost 
emisă a doua atenţionare cod galben, 
valabilă pentru ziua de 24 octombrie, 
pentru precipitaţii mixte şi răcire accen-
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tuată. Iar în data de 25 octombrie a fost 
emisă o informare pentru precipitaţii  
mixte şi intensificări ale vântului, valabilă 
până pe 26 octombrie, ora 12, vizate    
fiind regiunile sudice şi în special judeţele 
Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu şi Călăraşi.  
A doua informare meteo a fost emisă în 
după-amiaza zilei de 24 octombrie tot 
pentru regiunile din sudul ţării, a fost 
valabilă în intervalul 28 octombrie, ora    
02-28 octombrie, ora 14, iar fenomenele 
vizate au fost precipitaţii mixte, polei şi 
vânt. În ceea ce priveşte monitorizarea   
de tip nowcasting, îndeosebi în a doua 
jumătate a lunii octombrie 2014 au fost 
emise 71 atenţionări cod galben  pentru 
scăderea vizibilităţii, intensificări ale 
vântului şi depuneri de polei, dar şi două 
avertizări cod portocaliu emise de către 
SRPV Timişoara şi SRPV Craiova pentru 
cantităţi de apă însemnate, aşadar un 
total de 73 de mesaje, din care 17 emise 
de CNPM. Totalul cantităţilor de apă 
determinate de ploile căzute în decursul 
acestei luni este redat în figura 11.

În luna noiembrie, temperatura 
medie pe ţară (4,9ºC), a fost cu 0,7ºC mai 
mare decât normala climatologică 
standard. Abaterea temperaturii medii a 
aerului din luna noiembrie 2014 faţă de 
normala climatologică standard (1961-
1990) a fost pozitivă pe aproape întreg 
teritoriul ţării, excepţie făcând estul 
acesteia unde a fost negativă.

Analizând încadrarea în clase de 
severitate a anomaliilor termice din luna 
noiembrie 2014, se constată că regimul 
termic a fost cald în Maramureş, pe 
aproape toată suprafaţa Crişanei, nord-
estul şi sudul Banatului, vestul, nordul şi 
sud-estul Transilvaniei, sud-vestul şi nord-
vestul Moldovei, dar şi în nordul extrem al 
Munteniei şi al Olteniei. Acesta a fost 
foarte cald şi extrem de cald în centrul, 

Fig.11. Cantitatea de precipitaţii în intervalul 
01.10.2014 – 01.11.2014, ora 06:00 UTC 

(date ANM)

vestul şi nord-vestul Banatului, sud-vestul 
Crişanei şi izolat în vestul şi sud-estul 
Transilvaniei.

În perioada 2-15 noiembrie, vremea 
a fost mult mai caldă decât în mod normal, 
cu precădere în vest, centru şi nordul    
ţării, precum şi în zonele de deal şi de 
munte abaterile pozitive faţă de normală 
fiind chiar şi de 12-14ºC în unele zile. La 
staţia meteorologică Gurahonţ (25,9ºC),  
în 7 noiembrie, a fost depăşită temperatura 
maximă absolută a staţiei din această lună 
(25,6 ºC).

Cantitatea lunară de precipitaţii, 
medie pe ţară (38,4 mm), a fost cu 12% 
mai mică decât normala climatologică 
standard. Abaterea cantităţii de precipitaţii 
din luna noiembrie 2014, faţă de normala 
climatologică (1961-1990), calculată în 
procente, a fost negativă în mai bine de 
jumătate din suprafaţa României şi 
pozitivă în estul, sud-estul şi centrul 
acesteia.

Analizând încadrarea în clase de 
severitate a anomaliilor pluviometrice din 
luna noiembrie 2014 se constată că 
regimul pluviometric a fost excedentar şi 
foarte excedentar în regiunile estice şi  
sud-estice, şi extrem de excedentar în 
sud-estul Transilvaniei. Regimul pluvio-
metric a fost deficitar şi foarte deficitar în 
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nordul şi vestul ţării şi a fost doar deficitar 
pe areale extinse din Oltenia, estul 
Munteniei şi areale restrânse din vestul şi 
sud-vestul Transilvaniei. Acesta s-a 
încadrat în limite normale în restul 
teritoriului.

La 4 staţii meteorologice (Cluj-
Napoca – 28,6 mm, Giurgiu – 58,4 mm, 
Mahmudia – 43,2 mm şi Olteniţa –        
51,5 mm) a fost depăşită cantitatea 
maximă absolută de precipitaţii căzută    
în 24 de ore a staţiei, din luna noiembrie, 
iar la Tg. Secuiesc (48,5 mm) a fost 
depăşită cantitatea lunară maximă 
absolută, a staţiei, din noiembrie.

Până pe 20 noiembrie, pe fondul 
regimului termic foarte cald, precipitaţiile 
au fost sub formă de ploaie sau burniţă    
şi doar la munte, la peste 1500 m, spre 
sfârşitul intervalului (17-20 noiembrie),    
s-au înregistrat precipitaţii sub formă      
de lapoviţa şi ninsoare. În intervalul        
17-18 noiembrie, ploile au fost şi sub 
formă de aversă, cantităţile de apă 
cumulate depăşind pe arii restrânse 
10...15 mm, iar cu totul izolat, în județul 
Bacău, 30 mm. În 19-20 noiembrie, 
precipitaţiile au fost însemnate cantitativ 
în Dobrogea şi pe arii restrânse în 
Muntenia, unde s-au cumulat peste         
20 mm şi izolat peste 50 mm (în judeţele 
Constanţa şi Tulcea). Au fost şi averse, iar 
în Dobrogea s-au semnalat descărcări 
electrice. 

În ultima decada a lunii, pe fondul 
răcirii vremii, precipitaţiile au fost sub 
formă de ploaie, lapoviţă şi ninsoare, iar  
în unele regiuni s-a depus strat de zăpadă. 
La sfârşitul intervalului era strat de zăpadă 
local în Carpaţii Meridionali    şi în Carpaţii 
Orientali, ce măsura până la 46 cm în 
Masivul Făgăraş, în nordul şi estul 
Munteniei (15 cm la Râmnicu Sărat), 
Dobrogea (10 cm la Medgidia), estul 
Transilvaniei (12 cm la Miercurea Ciuc) şi 

pe arii restrânse în Moldova (14 cm la 
Tecuci).

Izolat în zonele joase de relief, s-a 
semnalat ceaţă, iar în ultimile zile ale lunii 
şi polei.

Fenomene severe, atenţionări şi 
avertizări meteorologice 

După răcirea accentuată de la finele   
lui octombrie, luna noiembrie se 
caracteri-zează, cel puţin în prima sa 
jumătate, printr-o vreme cu mult mai caldă 
(abateri termice pozitive de până la 12...14 
grade) decât normalul climatologic al 
perioadei. Iar în ceea ce priveşte regimul 
precipita-ţiilor, în această lună s-au 
semnalat mai frecvent în regiunile estice şi 
sud-estice ale ţării, după cum reiese şi din 
figura 12, în timp ce, în mai bine de 
jumătate de ţară, regimul pluviometric a 
fost deficitar.

Fig. 12. Cantitatea de precipitaţii în intervalul 
01.11.2014 – 01.12.2014, ora 06:00 UTC 

(date ANM)

Iar pentru aceste ploi mai abundente 
din regiunile estice ale ţării au fost în 
vigoare atenţionări meteorologice cod 
galben pe 19/20 noiembrie, dar şi în ultima 
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zi din lună, când fenomenele vizate au 
fost precipitaţiile mixte, depunerile de 
polei    şi intensificările de vânt din sudul, 
sud-vestul şi centrul teritoriului. Căci, 
dacă în prima jumătate a lunii, pe fondul 
termic mai ridicat, au predominat ploile şi 
burniţa, ulterior, mai ales în ultima 
decadă, precipitaţiile au devenit mixte şi 
s-a depus strat de zăpadă. Prin urmare, 
pentru ziua de 21 noiembrie a fost în 
vigoare o informare pentru ninsori în 
Moldova, jumătatea estică a Transilvaniei 
şi zona de munte, iar pe 29/30 a fost 
valabilă o altă informare, vizând ninsorile 
din sud-estul ţării şi zona Carpaţilor 
Orientali. Au fost, aşadar, emise 4 mesaje 
de interes general, două atenţionări cod 
galben şi două informări, dar şi 185 de 
atenţionări nowcasting, dintre care 51 
emise de CNPM pentru Muntenia, aceste 
coduri galbene vizând în principal vizibili-
tatea scăzută determinată de fenomenul 
de ceaţă, intensificările vântului şi 
depunerile de polei. 

În luna decembrie, temperatura 
medie pe ţară (0,8ºC) a fost mai mare 
decât normala climatologică standard, 
regimul termic fiind cald în cea mai mare 
parte a ţării Abaterea tempera-turii medii 
a aerului din luna decembrie 2014 faţă de 
normala climatologică (1961-1990) a fost 
pozitivă în  toată ţara.

Analizând încadrarea în clase de 
severitate a anomaliilor termice din     
luna decembrie 2014, se constată că 
regimul termic a fost normal cam în    
toată jumătatea estică a României şi local 
în sudul acesteia şi a fost foarte cald şi 
extrem de cald în aproape toată suprafaţa 
Transilvaniei şi a Maramureşului, nord-
estul Olteniei, nordul Crişanei şi în nord-
vestul Banatului. Regimul termic a fost 
cald în rest.

La staţia meteorologică Padeş         
(–25,0ºC), în 30 decembrie, a fost 

. 

depăşită temperatura minimă absolută a 
staţiei din această lună (–24,2 ºC).

Cantitatea lunară de precipitaţii, 
medie pe ţară (75,3 mm), a fost cu 74,3% 
mai mare decât normala climatologică 
standard. Cantitatea lunară de precipitaţii 
a fost cuprinsă, în cea mai mare parte a 
ţării, între 40 şi 125 mm. Cantităţi mari de 
precipitaţii, peste 175 mm, au căzut în 
sud-vestul Munteniei, estul Olteniei şi in 
vestul Olteniei, la staţia meteorologică 
Padeş înregistrându-se cea mai mare 
cantitate de precipitaţii căzută în luna 
decembrie 2014, respectiv 219,2 mm. 
Cantităţi mai mici de 30 mm s-au 
înregistrat în nord-estul şi vestul extrem   
al ţării şi în sud-estul Transilvaniei.  

Abaterea cantităţii de precipitaţii din 
luna decembrie 2014, faţă de normala 
climatologică (1961-1990), calculată în 
procente, a fost pozitivă în majoritatea 
regiunilor României şi a fost negativă în 
vestul, nordul şi local în centrul acesteia.

Analizând încadrarea în clase de 
severitate a anomaliilor pluviometrice din 
luna decembrie 2014 se constată că 
regimul pluviometric a fost foarte 
excedentar şi extrem de excedentar în 
regiunile sudice şi majoritatea celor sud-
estice, în centrul Moldovei şi local în 
Transilvania. Regimul pluviometric a fost 
deficitar şi foarte deficitar, izolat, în centrul 
Transilvaniei şi doar deficitar în centrul 
Banatului şi s-a încadrat în limite normale 
în nordul, nord-vestul şi vestul teritoriului, 
dar şi pe areale restrânse din centrul 
acestuia. Acesta  a fost excedentar în  
rest.

La staţiile Bâlea-Lac (30,0 mm), 
Călimani (20,2 mm), Corugea (44,1 mm) 
şi Slatina (39,1 mm) fost depăşită 
cantitatea maximă absolută de precipitaţii 
căzută în 24 de ore în luna decembrie.

Pe parcursul lunii, în prima parte a 
acesteia, precipitaţiile au fost predomi-
nant sub formă de ninsoare în zona 
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Carpaţilor Orientali şi Meridionali, precum 
şi Moldova şi Muntenia, mixte în Mara-
mureş, Transilvania, Oltenia şi Dobrogea 
şi mai ales ploi în rest, iar    spre sfârşitul 
lunii s-au înregistrat precipitaţii sub formă 
de lapoviţă şi ninsoare în cea mai mare 
parte a ţării.

Intensificări ale vântului au fost 
înregistrate pe tot parcursul lunii, mai ales 
în zonele montane înalte şi uneori în 
Moldova, Bărăgan şi Dobrogea sau în 
Banat, consemnându-se viteze ale 
vântului la rafală 70...80 km/h şi izolat  
100 km/h. 

La sfârşitul lunii, stratul de zăpadă 
era prezent pe arii relativ extinse şi 
măsura, în platformele meteorologice, 
până la 124 cm la munte, în Masivul 
Făgăraş, până la 41 cm în Muntenia, până 
la 40 cm în Oltenia, până la 37 cm în 
Moldova, până la 23 cm în Transilvania, 
până la 17 cm în Banat şi sub 9 cm în 
Maramureş, Crişana şi Dobrogea, dar 
conform mesajelor transmise de către 
observatorii din reţeaua meteo naţională, 
în special în jumătatea de sud a Moldovei, 
erau troiene de peste 60...70 cm.

Temperaturile minime au fost cuprinse 
între –30ºC la Întorsura Buzăului, în 
dimineaţa zilei de 31 decembrie şi 9ºC,   
în dimineaţa zilei de 17 decembrie la 
Oraviţa, în dimineaţa zilei de 23 decem-
brie la Apa Neagră şi în dimineţile zilelor 
de 24 şi 25 decembrie la Piatra Neamţ. 
Temperaturile maxime s-au încadrat   
între –13ºC la Joseni şi Făgăraş, în      
ziua de 31 decembrie şi 20ºC la Calafat,  
în ziua de 24 decembrie. Cantitatea totală 
maximă de precipitaţii, înregistrată în 
reţeaua staţiilor meteorologice, a fost     
de 218 l/mp la Apa Neagră, în judeţul  
Gorj. În reţeaua staţiilor hidrometrice şi    
a posturilor pluviometrice, cea mai mare 
cantitate de precipitaţii a fost de         
255,3 l/mp şi s-a înregistrat la Sadu, în 
judeţul Gorj.

Fenomene severe, atenţionări şi 
avertizări meteorologice 

În prima lună de iarnă, după o primă 
decadă cu ninsori, ploi şi vânt în sud şi est, 
vremea s-a încălzit, iar în Ajunul 
Crăciunului s-au consemnat temperaturi 
de 18...20 de grade în aceleaşi regiuni 
sudice. După această încăzire din  Ajun, 
cu temperaturi record, finalul anului a   
stat sub semnul unui nou cod roşu de 
viscol în judeţele Buzău, Brăila şi Vrancea, 
după care temperaturile au coborât la   
–31 de grade în depresiuni (Întorsura 
Buzăului).

Pentru toate aceste schimbări    
ale vremii, au fost emise de către 
Administraţia Naţională de Meteorologie     
8 mesaje de interes general privind 
fenomenele periculoase. Dintre acestea, 
3 au fost informări meteorologice – prima 
vizând precipitaţiile mixte şi depunerile     
de polei din estul si sud-estul ţării pe 10    
şi 11 decembrie, a doua valabilă pe             
21/22 decembrie emisă pentru vestul și 
centrul ţării unde erau prognozate 
intensificări ale vântului, ninsori şi polei, 
iar a treia valabilă pentru întreaga ţară 
între 30 decembrie 2014 şi 2 ianuarie 
2015 pentru temperaturi scăzute şi   
vreme geroasă. Totodată, s-au emis şi     
3 atenţionări cod galben, prima pentru 
intervalul 8-10 decembrie vizând ploi 
importante cantiativ, poleiul, ninsorile şi 
intensificările de vânt din sudul şi estul 
ţării, precum şi zona de munte; al doilea 
cod galben a fost în vigoare între 26 şi     
29 decembrie, vizând succesiv sudul, 
sud-estul, centrul şi vestul ţării noastre, 
unde au fost de interes ninsori, 
precipitaţiile mixte şi depunerile de polei. 
Iar al treilea mesaj de alertă, valabil  
pentru 28 şi 29 decembrie, viza mare 
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parte din ţară şi doar vestul şi nord-vestul 
nu intrau sub incidenţa codurilor de 
culoare, atât cel galben, mai extins, cât şi 
cel portocaliu, valabil pentru jumătatea 
sudică a Moldovei, precum şi estul şi 
nordul Munteniei. Agravarea situaţiei a 
condus însă la emiterea celui de al treilea 
cod roşu al anului, pentru fenomene 
severe specifice sezonului rece, respectiv 
viscol violent, cod roşu emis pe 
29.12.2014, ora 07.45, al cărui conţinut 
este redat mai jos:

1. Fenomene avertizate: inten-
sificări ale vântului cu rafale de 
peste 85...90 km/h, ninsoare 
abundentă, puternic viscolită şi 
troienită;

2. Zone vizate: judeţele Buzău, 
Vrancea şi vestul judeţului  
Brăila; 

3. Interval de valabilitate: 08:30 – 
13:00

4. Fenomene meteorologice aso-
ciate: vizibilitate redusă spre 
zero.

5. Observaţii: până la ora 08, în  
toată zona avertizată, vântul şi 
ninsoarea au fost în inten-
sificare.”

Pentru întreaga lună decembrie, 
cantitatea totală de precipitaţii depăşeşte 
local 150 l/mp în sudul ţării, iar pe arii 
restrânse, în dealurile Olteniei, s-au 
acumulat chiar peste 200 l/mp, conform 
cu figura13:

Fig.13. Cantitatea de precipitaţii în intervalul 
01.11.2014 – 01.12.2014, ora 06 UTC 

(date ANM)

EFECTE ALE FENOMENELOR METEOROLOGICE PERICULOASE PRODUSE ÎN 
ANUL 2014 ÎN ROMÂNIA

În ultimile cinci zile ale lunii ianuarie au 
căzut precipitații abundente sub formă de 
ninsoare și a fost viscol în sudul și sud-
estul țării, dar și în județe din vest și est, iar 
în perioada 30-31 ianuarie temperaturile 
au fost foarte scăzute. În urma viscolelor 
și din cauza stratului de zăpadă depus au 
existat multe localități izolate, școli și 
drumuri naționale, autostrăzi închise, 
trenuri anulate. De asemenea, din cauza 
gerului, au murit 7 persoane.

Datorită ploilor abundente de la 
începutul lunii martie, în perioada 5-         
7 martie, în județul Mehedinți au fost 
inundate zeci de case și sute de hectare 
de teren.

Precipitațiile căzute în prima jumă-
tate a lunii mai au produs inundații care   
au afectat sute de gospodării și peste 
1300 de hectare de terenuri. În județul 
Vrancea au fost 7000 de persoane  
izolate, după ce drumul național 2N a    
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fost distrus de viituri. Creșterea nivelului 
Dunării a afectat 600 de hectare de teren 
agricol în județul Constanța, pagubele 
cele mai mari fiind înregistrate în 
localitatea Hârșova.

Aproximativ, în toată luna iunie au 
fost semnalate precipitații și furtuni, în 
Muntenia, Dobrogea, Moldova, centrul 
Transilvaniei, dar și în toată regiunea 
Olteniei. Acestea au fost sub forma de 
grindină și cu viteza vântului de peste 
80km/h. Au fost afectate sute de 
gospodării, culturi agricole distruse, 
copaci doborâți și cartiere lăsate fără 
curent electric. Vântul puternic şi 
precipitaţiile sub formă de grindină din 
Municipiul Bucureşti în zilele de 4-5 iunie, 
au lăsat zeci de case fără acoperişuri, 
şcoli şi spitale inundate, dar şi maşini 
distruse de copacii doborâţi. Stratul de 
grindină depus a fost de 3 cm şi s-au 
acumulat 20 mm. 

 Furtuna din  23 iulie 2014 a îngreunat 
circulația auto în județul Cluj, astfel că  
mai multe străzi au fost inundate, nivelul 
apei depăşind 40 cm.

Vântul puternic și ploaia torențială   
din 24 august au provocat pagube în 
Bucureşti, mai mulți copaci au fost 
doborâți, iar din cauza cantității mari de 
apă de pe străzi, traficul rutier a fost 
îngreunat și în județele Călărași, Ialomița, 
Brăila, Buzău, Prahova și Teleorman.

Precipitațiile căzute în perioada 15-  
16 septembrie 2014 au produs inundații  
în județele Timiș, Mehedinți și Caraș-
Severin. Au fost afectate peste 900 de 
gospodării, 20 hectare de teren agricol    
și 5000 de oameni au fost izolați. Totodată, 
pe fondul precipitațiilor excedentare 
înregistrate s-au semnalat alunecări de 
teren în Mehedinți, drumul național 
Orşova – Dr. Tr. Severin fiind blocat. De 
asemenea, a fost afectată și circulația 
feroviară, fiind deviată sau întreruptă. În 
urma viiturii au existat şi 3 victime.

În perioada 12 noiembrie –             
13 decembrie, în sudul ţării, cerul a        
fost acoperit complet cu nori. La sfârşitul 
lunii decembrie 2014, din cauza viscolului 
si a caderilor abundente de zăpadă au  
fost afecate mai multe localități din sudul și 
estul țării, au fost închise școli, drumuri 
județene, naționale și autostrăzi. De 
asemena, au existat și victime din cauza 
gerului.

În anul 2014, Administraţia Naţio-
nală de Meteorologie a emis 79 de anten-
ţionări/avertizări meteorologice generale 
din care: 28 informări meteorologice,      
37 avertizări meteorologice cod galben    
şi 14 avertizări meteorologice cod porto-
caliu. Pentru fenomene meteorologice 
severe au fost emise în total 2749 aten-
ţionări/avertizări nowcasting.

CARACTERIZAREA METEOROLOGICĂ A ANULUI 2014 
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Caracterizarea agrometeorologică 
a anului agricol septembrie 2013 – 

august 2014

TOAMNA 2013

Pe ansamblu, luna septembrie 2013 s-a 
caracterizat printr-o alternanţă de zile mai 
calde cu perioade în care a predominat un 
regim termic al aerului normal, în cea mai 
mare parte a zonelor de cultură. în ultima 
decadă a lunii s-a produs un proces de 
răcire a vremii, aceasta devenind mai rece 
decât în mod obişnuit, la nivelul întregii 
ţări. Temperaturile medii diurne ale aerului 
s-au situat între 14...25°C în zilele cele 
mai calde, abaterile termice pozitive fiind 
de 1...7°C şi 10...20°C, limite apropiate  
de mediile multianuale în restul perioadei, 
exceptând sfârşitul intervalului, când s-au 
înregistrat valori  medii ale aerului 
cuprinse între 5...17°C, mai scăzute cu 
1...7°C comparativ cu normele climato-
logice. Maximele din aer s-au încadrat 
între 4...32°C, în aproape toată ţara, iar 
minimele s-au situat între 1...22°C, pe 
aproape întreg teritoriul agricol. În zonele 
depresionare din centrul şi nordul ţării     
s-au semnalat valori mai scăzute, 
–6...0°C, local producându-se brumă. 

Precipitaţiile înregistrate au fost 
sub formă de ploi locale, cu caracter de 
aversă, semnificative din punct de vedere 
agricol în majoritatea regiunilor agricole. 
Astfel, precipitaţiile au fost reduse 
cantitativ, 22-25 l/mp, izolat în estul 
Transilvaniei şi sud-vestul Munteniei; 
normale, 26-50 l/mp, în sudul Olteniei, 
sud-vestul şi sud-estul Transilvaniei, local 
în vestul şi nord-estul Moldovei, nord-
estul Dobrogei, sud-vestul Munteniei, 
nord-vestul Banatului, sudul şi centrul 
Crişanei; ridicate, 51-100 l/mp, în cea mai 

mare parte a Maramureşului, Dobrogei, 
Munteniei, Olteniei, Banatului, Crişanei, 
Transilvaniei, nordul, sudul şi sud-estul 
Moldovei; abundente 101-125 l/mp şi 
chiar excedentare 126-170 l/mp, izolat în 
sudul Moldovei, sud-estul Munteniei, 
vestul Banatului, nordul Maramureşului, 
figura 1.

La data de 30 septembrie 2013, 
aprovizionarea cu apă în stratul de sol    
0-20 cm/ogor se încadra în limite satisfă-
cătoare (200-350 mc/ha), apropiate de 
optim (350-450 mc/ha) şi local optime 
(450-500 mc/ha), în aproape toată ţara, 
cu excepţia unor suprafeţe agricole din 
sud-estul Olteniei, sud-vestul Munteniei, 
vestul Moldovei şi al Crişanei, unde se 
înregistrau deficite de umiditate în sol, 
seceta pedologică fiind moderată (150-
200 mc/ha) şi izolat puternică (100-      
150 mc/ha), figura 2.

În prima parte a intervalului, 
condiţiile agrometeorologice au favorizat 
desfăşurarea în bune condiţii a proceselor 
de vegetaţie la culturile de toamnă 
semănate până în prezent, precum şi a 
celor de maturare la speciile prăşitoare şi 
pomi-viticole. Spre sfârşitul perioadei, 
scăderea semnificativă a temperaturilor 
din aer şi sol a determinat o încetinire a 
ritmurilor de vegetaţie, în special în  

Fig. 1. Precipitaţii înregistrate în luna 
septembrie 2013
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zonele depresionare. Sub aspect 
fenologic, cultura de porumb se află 
predominant la maturitatea deplină (80-
100%) şi recoltare, în cea mai mare    
parte a zonelor de cultură. În jumătatea  
de sud a ţării s-au finalizat lucrările de 
recoltare. În Transilvania, izolat s-a 
semnalat atacul de tăciune (Ustilago 
maydis). În principalele bazine speciali-
zate, sfecla de zahăr şi-a definitivat faza 
de acumulare a zahărului în rădăcină, 
aflându-se la uscarea aparatului foliar     
şi maturitatea tehnologică (10-40%). La 
cultura de cartof s-au continuat şi chiar 
încheiat lucrările de recoltare. În   
Moldova se semnalează atacul de mană 
(Pytophthora infestans). În plantaţiile 
pomi-viticole se înregistrau maturarea 
rodului, coacerea lemnului, îngălbenirea 
şi căderea frunzelor, continuându-se 
totodată recoltarea. Local, în Transilvania, 
la pomii fructiferi s-a semnalat atac de 
rapăn (Venturia inaequalis) şi afide Aphis 
sp.), iar în Moldova atacul de viermele 
merelor (Cydia pomonella). Rapiţa 
semănată în epoca optimă pe unele 
suprafeţe din estul, centrul şi sudul ţării    
se afla în fazele de germinare-răsărire 
(10-100%) şi formarea primelor frunze 
(10-30%). În funcţie de data semănatului, 
orzul şi grâul de toamnă au parcurs   

fazele de germinare şi răsărire (10-30%), 
continuându-se totodată lucrările de 
însămânţare. Lucrările agricole specifice 
campaniei de toamnă (recoltarea, 
eliberarea terenurilor de resturile vege-
tale, pregǎtirea patului germinativ, 
semǎnat, etc) au fost întrerupte temporar 
de precipitaţiile înregistrate în acest 
interval.

În prima parte a lunii octombrie 
2013 a predominat un regim termic al 
aerului mai scăzut decât în mod obişnuit, 
după care s-a produs o încălzire treptată  
a vremii, în cea mai mare parte a ţării. 
Valorile medii diurne ale aerului s-au 
încadrat între 0…17°C, la începutul 
perioadei, abaterile termice negative fiind 
de 1...10°C şi 5...23°C, în restul 
intervalului, valori mai ridicate cu 1...13°C 
comparativ cu normele climatologice. 
Temperaturile maxime din aer s-au situat 
între 2...28°C, la scara întregii ţări, iar 
minimele între –4...19°C, valori mai 
scăzute (–9...–5°C) înregistrându-se în 
depresiunile din estul Transilvaniei. Local, 
în zonele depresionare au fost condiţii de 
producere a brumei şi izolat s-a produs 
îngheţ la suprafaţa solului, îndeosebi în 
zilele cele mai reci.

În sol la adâncimile de 5 şi 10 cm, 
regimul termic mediu diurn al solului a 
oscilat între 8...16°C, limite optime 
desfăşurării proceselor de creştere şi 
dezvoltare la culturile de toamnă înfiinţate 
până la această dată, figura 3.

Sub aspect pluviometric, precipita-
ţiile înregistrate în perioada 01-31 octom-
brie 2013 au fost următoarele: reduse 
cantitativ 2-25 l/mp, în jumătatea de    
nord a Moldovei şi local în centrul Mara-
mureşului; semnificative, 26-50 l/mp, pe 
suprafeţe extinse din Maramureş, centrul 
Moldovei, nordul şi sud-vestul Crişanei, 
izolat în nord-vestul Banatului şi Transil-

Fig. 2. Conţinutul de umiditate în stratul de 
sol 0-20 cm (ogor), la sfârşitul lunii 

septembrie 2013
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vaniei, centrul Olteniei, centrul şi nord-
estul Dobrogei; ridicate, 51-100 l/mp, în 
cea mai mare parte a Munteniei, Olteniei, 
Banatului, Crişanei, Transilvaniei, sudul 
Moldovei, nordul şi local în sud-estul 
Dobrogei; abundente, 101-125 l/mp, 
izolat în nord-estul Olteniei, sudul şi nord-
vestul Munteniei, sud-vestul şi nordul 
Dobrogei, estul Crişanei; excedentare, 
126-179 l/mp, local în vestul Munteniei şi 
sud-estul Dobrogei, figura 4.

La data de 31 octombrie 2013, în 
cultura grâului de toamnă, rezerva de 
umiditate în stratul de sol 0-20 cm, se 
încadra în limite satisfăcătoare (200-    
350 mc/ha) până la apropiate de optim 
(350-440 mc/ha) în majoritatea regiunilor. 
Deficite de apă în sol (secetă pedologică 
moderată/120-200 mc/ha) se înregistrau 
pe suprafeţe agricole extinse din Moldova 
şi vestul Maramureşului, figura 5.

În intervalul 01 septembrie –        
31 octombrie 2013 (perioada însămân-
ţării culturilor de toamnă), cantităţile de 
precipitaţii înregistrate au fost urmă-
toarele: deficitare, 40-80 l/mp, pe 
suprafeţe extinse din Moldova, estul 
Transilvaniei, local în nord-vestul 
Banatului, sudul Olteniei şi nord-estul 

Fig. 3. Temperatura solului la adâncimea 
de 10 cm la data de 31 Octombrie 2013

Fig. 4. Regimul pluviometric în luna 
octombrie 2013

Dobrogei; optime, 81-150 l/mp, în 
Maramureş, cea mai mare parte a 
Transilvaniei, Crişanei, sudul Moldovei şi 
al Olteniei, sudul şi nord-estul Munteniei, 
sud-vestul Banatului, centrul şi izolat 
sudul Dobrogei; abundente, 151-200 l/mp 
şi chiar excedentare, 201-265 l/mp pe 
suprafeţe extinse din Muntenia, Oltenia, 
Dobrogea, izolat în sud-estul Crişanei şi 
sudul Moldovei, figura 6.

Pe ansamblu, menţinerea regi-
mului termic din aer şi sol mai ridicat  
decât în mod obişnuit a determinat în 
general ritmuri normale ale proceselor de 
creştere şi dezvoltare la speciile de 
toamnă în cea mai mare parte a ţării, 

Fig. 5. Rezerva de apă în stratul de sol 
0-20 cm (grâu de toamnă), la sfârșitul lunii 

octombrie 2013
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Luna noiembrie 2013 s-a carac-
terizat printr-o vreme mai caldă decât în 
mod obişnuit, în majoritatea regiunilor, 
exceptând ultimele zile ale intervalului, 
când regimul termic al aerului a fost       
mai scăzut decât în mod normal, la   
nivelul întregii ţări. Temperaturile medii 
diurne ale aerului s-au situat între 
5...19°C, în zilele cele mai calde, abaterile 
termice pozitive fiind de 1...12°C şi 
–6...4°C în restul perioadei, valori mai 
scăzute cu 1...9°C comparativ cu mediile 
multianuale. Maximele din aer s-au 
încadrat între –2...27°C pe întreg teritoriul 
agricol al ţării, iar minimele între 
–10...18°C, cele mai scăzute valori 
(–10...–7°C) semnalându-se în zonele 
depresionare din nordul şi centrul ţării, 
unde au fost condiţii de producere a 
brumei şi îngheţului la sol.

Regimul termic mediu diurn al 
solului la adâncimea de 10 cm a înregis-
trat valori cuprinse între 5...15°C, favora-
bile parcurgerii ritmurilor vegetative la 
speciile de toamnă (rapiţă, orz şi grâu) 
semănate în epoca optimă.

Precipitaţiile au fost predominant 
sub formă de ploi, dar şi mixte (ploaie,   
lapoviţă şi ninsoare), astfel: reduse 
cantitativ 4-25 l/mp, în Dobrogea, estul     
şi izolat centrul Munteniei sud-estul şi  
local în nord-vestul Transilvaniei, izolat    
în sud-vestul Maramureşului, estul şi 
vestul Moldovei; semnificative, 26-         
50 l/mp, în Crişana, pe suprafeţe extinse 
din Maramureş, Transilvania, Moldova, 
Muntenia, nordul Banatului, sudul 
Olteniei; ridicate, 51-93 l/mp, în cea mai 
mare parte a Olteniei, Banatului, nord-
vestul şi local în sudul şi nordul Munteniei, 
izolat în centrul Transilvaniei şi nord-estul 
Moldovei, figura 7.

La data de 30 noiembrie 2013, 
aprovizionarea cu apă accesibilă plan-

Fig. 6. Precipitaţii înregistrate în intervalul 
septembrie-octombrie 2013
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acestea fiind chiar uşor intensificate pe 
arealele agricole cu o bună aprovizionare 
cu apă a solului, îndeosebi în zilele cele 
mai calde. La începutul intervalului, pe 
fondul temperaturilor din aer şi sol mai 
scăzute decât în mod obişnuit, procesele 
vegetative la culturile de rapiţă, orz şi  
grâu de toamnă au fost încetinite, în 
special în zonele depresionare. Sub 
aspect fenologic, cerealierele de toamnă 
(orz şi grâu) semănate în epoca optimă  
se aflau în fazele de înfrunzire (3-5 frunze) 
şi începutul înfrăţirii (10-20%), iar în 
semănăturile tardive au predominat 
germinarea-răsărirea (40-100%) şi 
apariţia frunzei a treia (1-3 frunze). În 
funcţie de data semănatului, rapiţa şi-a 
definitivat germinarea (90-100%), 
continuându-se răsărirea (10-100%) şi 
înfrunzirea (2-10 frunze), uniformitatea   şi 
vigurozitatea plantelor fiind în general 
bună şi medie. În toate bazinele 
specializate, sfecla de zahăr se recolta   
pe ultimele suprafeţe. La pomii fructiferi   
şi viţa de vie din toate plantaţiile s-a 
semnalat fazele de maturare a lemnului/ 
coardelor, precum şi îngălbenirea şi 
căderea frunzelor. În general, condiţiile 
agrometeorologice au favorizat desfăşu-
rarea lucrărilor agricole în câmp (elibe-
rarea terenurilor de resturi vegetale, 
arături, fertilizări). 
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livezi) au fost întrerupte temporar în zilele 
cu precipitaţii.

În luna decembrie 2013 a predominat o 
vreme în general normală în aproape 
toată ţara, exceptând ultimele zile ale 
perioadei, când s-a produs o încălzire 
treptată în evoluţia regimului termic. 
Temperaturile medii diurne ale aerului    
au oscilat între –8...5°C în prima parte      
a intervalului, valori apropiate de mediile 
multianuale şi –7...9°C spre sfârşitul 
perioadei, abaterile termice pozitive fiind 
de 1...7°C. Temperaturile maxime din   
aer au fost cuprinse între –8...14°C pe 
întreg teritoriul agricol al ţării, iar minimele 
între –20...9°C, cele mai scăzute valori 
(–20...–10°C) semnalându-se local în 
zonele depresionare din nordul şi centrul 
ţării, unde s-a produs brumă şi îngheţ la 
sol.

Din punct de vedere pluviometric, 
precipitaţiile înregistrate au fost reduse 
cantitativ, 0-10 l/mp, în Moldova, Dobro-
gea, Muntenia, Oltenia, cea mai mare 
parte a Transilvaniei, Crişanei şi Bana-
tului, izolat în vestul Maramureşului şi 
semnificative, 11-24 l/mp, pe suprafeţe 

IARNA 2013 – 2014 

Fig. 7. Cantităţi de precipitaţii cumulate în 
luna noiembrie 2013

Fig. 8. Aprovizionarea cu apă pe adâncimea 
de sol 0-50 cm în cultura grâului de toamnă, 

la sfârşitul lunii noiembrie 2013
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telor de grâu de toamnă pe profilul de sol 
0-50 cm, se încadra în limite satisfă-
cătoare (500-800 mc/ha), apropiate de 
optim (800- 950 mc/ha) şi optime (950-
1040 mc/ha), pe aproape întreg teritoriul 
agricol al ţării, cu excepţia unor suprafeţe 
din centrul Dobrogei, unde s-au înregis-
trat deficite moderate de umiditate în     
sol (secetă pedologică moderată/380- 
500 mc/ha), figura 8.

Procesele biologice ale culturilor 
de toamnă au evoluat în general normal la 
începutul perioadei, după care, scăderea 
temperaturilor din aer şi sol a imprimat 
ritmuri mai lente de vegetaţie, îndeosebi  
în zonele deluroase şi depresionare. 
Orzul şi grâul de toamnă, funcţie de     
data semănatului se afla în diferite faze  
de vegetaţie, respectiv germinare (80-
100%), răsărire (50-100%), formarea 
frunzei a treia şi înfrăţire (10-100%). Sub 
aspect fenologic, rapiţa parcurgea 
înfrunzirea (6-14 frunze), la nivelul întregii 
ţări. La pomii fructiferi s-au continuat 
maturarea lemnului/coardelor, precum şi 
îngălbenirea şi căderea masivă a 
frunzelor, iar la viţa de vie s-a semnalat 
stadiul de repaus biologic. În general, 
lucrările agricole în câmp (arături, 
fertilizări, lucrări de întreţinere în vii şi 
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La cultura de rapiţă s-a înregistrat 
dezvoltarea aparatului foliar (10-14 frun-
ze), plantele având 1-2 frunze bazale 
îngălbenite sau uscate parţial/total,   
figura 12.

În toate plantaţiile, la pomii fructiferi 
şi viţa de vie s-a menţinut stadiul de 
repaus vegetativ. Lucrările agricole de 
sezon s-au desfăşurat pe ansamblu 
normal, în majoritatea zonelor de cultură.

În prima parte a lunii ianuarie 2014 
a predominat un regim termic al aerului 

Fig. 9. Precipitaţii înregistrate în luna 
decembrie 2013

Fig.10. Rezerva de umiditate pe profilul de 
sol 0-100 cm în cultura grâului de toamnă, la 

data de 31 decembrie 2013
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extinse din Maramureş, estul Crişanei, 
nordul Transilvaniei, sud-vestul şi izolat  în 
estul Banatului, figura 9.

La sfârşitul lunii decembrie 2013, 

aprovizionarea cu apă accesibilă plan-
telor de grâu de toamnă pe profilul de sol 
0-100 cm, se încadra în limite satisfă-
cătoare (900-1300 mc/ha) și apropiate de 
optim (1300-1680 mc/ha), în aproape 
toate zonele de cultură ale ţării. În cea mai 
mare parte a Moldovei, nord-estul 
Munteniei, local în centrul şi sud-estul 
Dobrogei, se înregistrau deficite mode-
rate de umiditate în sol (secetă pedologică 
moderată/820-900 mc/ha), figura 10.

În condiţiile agrometeorologice 
menţionate, la speciile de rapiţă, orz şi 
grâu de toamnă s-a înregistrat stadiul de 
repaus vegetativ, în cea mai mare parte    
a regiunilor agricole, îndeosebi în zilele 
cele mai reci. Totodată, pe fondul 
regimului termic din aer mai ridicat decât 
în mod obişnuit din ultimele zile s-au 
semnalat reluări temporare de vegetaţie, 
îndeosebi la culturile de toamnă din 
zonele de câmpie. Orzul şi grâul de 
toamnă şi-au continuat fazele de răsărire, 
formare a frunzei a treia şi înfrăţire (10-
100%), starea de vegetaţie a plantelor 
prezentându-se pe ansamblu bună şi 
medie, figura 11. 

Fig.11. Starea de vegetaţie la cultura de 
grâu de toamnă din zona Slobozia/Muntenia
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La sfârşitul lunii ianuarie 2014, 
rezerva de umiditate pe profilul de sol      
0-100 cm în cultura grâului de toamnă,    
se încadra în limite satisfăcătoare (950-
1250 mc/ha) până la apropiate de optim 
(1250-1550 mc/ha) şi optime (1550-   
1670 mc/ha), la nivelul întregului teritoriu 
agricol al ţării, figura 14.

Fig. 12. Starea de vegetaţie la cultura de 
rapiţă din zona Slobozia/Muntenia
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mai ridicat decât în mod normal, după 
care, spre sfârşitul perioadei s-a produs   
o răcire accentuată a vremii, în aproape 
toată ţara. Temperatura medie diurnă a 
aerului a fost cuprinsă între –6...14°C în 
zilele cele mai calde, abaterile termice 
pozitive fiind de 1...15°C şi –19...2°C în 
perioada rece, valori mai scăzute cu 
1...14°C în raport cu mediile multianuale 
lunare. Maximele din aer au oscilat între 
–17...17°C, iar minimele între –26...12 °C, 
cele mai scăzute valori înregistrându-se  
în nordul, centrul, sudul şi estul ţării, unde 
izolat s-au produs vătămari ale aparatului 
foliar al plantelor.

Precipitaţiile căzute în intervalul  
01-31 ianuarie 2014 au fost următoarele: 
reduse cantitativ, 9-25 l/mp, local în   
vestul Banatului, sudul Maramureşului şi 
al Transilvaniei, centrul şi vestul 
Dobrogei; normale, 26-50 l/mp, în cea mai 
mare parte a Banatului, Crişanei, Mara-
mureşului, Transilvaniei, Moldovei, estul 
şi sud-vestul Munteniei, local în centrul şi 
nord-estul Dobrogei; ridicate, 51-75 l/mp, 
pe suprafeţe extinse din Oltenia, 
Muntenia, sudul şi izolat în centrul 
Moldovei, sudul şi nordul Dobrogei, 
centrul Maramureşului, local în nordul şi 

centrul Transilvaniei, centrul şi nord-estul 
Crişanei; abundente, 76-100 l/mp, în 
nord-vestul şi izolat în centrul şi estul 
Olteniei, nord-vestul Munteniei, izolat în 
sudul Moldovei; excedentare, 101-        
134 l/mp, izolat în nord-vestul Olteniei şi 
sud-estul Dobrogei, figura 13.

Fig.13. Cantităţi de precipitaţii înregistrate în 
luna ianuarie 2014

Fig.14. Aprovizionarea cu apă pe profilul de 
sol 0-100 cm în cultura grâului de toamnă, la 

data de 31 ianuarie 2014
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Fig.15. Precipitaţii înregistrate în intervalul 
01-28 februarie 2014
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Ca urmare a menţinerii regimului 
termic din aer mai scăzut decât în mod 
obişnuit, la speciile de toamnă şi cele 
pomi-viticole s-a continuat repausul 
biologic, pe întreg teritoriul agricol. În 
zonele unde valorile minime ale tempera-
turii aerului s-au situat sub limitele 
biologice critice de rezistenţă (Tmin. ≤ 
–10...–15...–20°C) ale plantelor, precum   
şi pe terenurile fără strat  protector de 
zăpadă sau cu strat superficial (sub        
10 cm), s-au semnalat vătămări ale apara-
tului foliar prin brumificări şi degerături    
ale vârfului frunzelor. De asemenea, în 
prima parte a intervalului, temperaturile 
ridicate din aer au favorizat evoluţia lentă  
a proceselor de creştere şi dezvoltare      
la speciile de toamnă, pe aproape întreg 
teritoriul agricol. Funcţie de data semăna-
tului şi condiţiile pedo-climatice, orzul şi 
grâul de toamnă se află la răsărire        
(75-100%), formare a frunzei a treia şi 
înfrăţire (30-100%), plantele având pe 
ansamblu 1-2 fraţi. La rapiţă se semnala 
faza de înfrunzire (7-12 frunze), din care  
1-2 frunze de la bază sunt îngălbenite  sau 
uscate. Pomii fructiferi şi viţa de vie  şi-au 
menţinut stadiul de repaus vegetativ, în 
toate plantaţiile. Pe ansamblu, lucrările 
agricole de sezon au fost sistate temporar, 
în zilele cu precipitaţii.

Vremea mai rece decât în mod 
obişnuit de la începutul lunii februarie 
2014, a intrat într-un proces de încălzire 
treptată, la nivelul întregii ţări. Regimul 
termic mediu diurn al aerului s-a situat 
între –19...2°C în prima parte a perioadei, 
valori mai scăzute cu 1...14°C în raport cu 
mediile multianuale şi –1...14°C spre 
sfârşitul intervalului, abaterile termice 
pozitive fiind de 1...12°C. Temperaturile 
maxime din aer au fost cuprinse între 
–17...21°C, iar minimele între  –26...8°C. 

Precipitaţiile semnalate în inter-
valul 01-28 Februarie 2014 au fost:  
reduse cantitativ şi chiar absente,            

0-10 l/mp, în cea mai mare parte a 
Munteniei, Moldovei, Dobrogei, sud-estul 
şi local în sud-vestul Olteniei, centrul 
Crişanei; semnificative, 11-25 l/mp, pe 
suprafeţe extinse din Transilvania, 
Crişana, Banat, sudul, centrul şi nord-estul 
Olteniei, local în nordul Dobrogei, vestul şi 
estul Moldovei şi ridicate, 26-35 l/mp, în 
Maramureş, nord-vestul Olteniei, izolat în 
sud-vestul şi nord-  vestul Crişanei, nordul 
Banatului şi al Transilvaniei, figura 15.

Aprovizionarea cu apă accesibilă 
plantelor pe profilul de sol 0-100 cm la 
data de 28 februarie 2014, în cultura 
grâului de toamnă prezenta valori 
satisfăcătoare (880-1200 mc/ha), 
apropiate de optim (1200-1500 mc/ha) şi 
optime (1500-1600 mc/ha) în toate 
regiunile agricole ale ţării, figura 16.

În general, regimul termic din aer  
şi sol mai ridicat decât în mod obişnuit    
din a doua parte a lunii februarie 2014 a 
favorizat reluarea treptată a proceselor   
de creştere şi dezvoltare la speciile de 
toamnă, în cea mai mare parte a terito-
riului agricol. Culturile de orz şi grâu de 
toamnă însămânţate în perioada optimă 
înregistrau fazele de formare a frunzei a 
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Fig.16. Rezerva de umiditate pe profilul de 
sol 0-100 cm în cultura grâului de toamnă, la 

sfârşitul lunii februarie 2014

Fig.17. Starea de vegetaţie la cultura de 
grâu de toamnă din zona Slobozia/Muntenia
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Moldovei, sud-estul şi  sud-vestul Olteniei, 
local în nordul şi estul Transilvaniei,    
gerul a înregistrat o intensitate moderată, 
11-30 unităţi de ger, ceea ce carac-
terizează o iarnă normală. O iarnă aspră 
(31-50 unităţi de ger) şi foarte aspră (peste 
50 unităţi de ger) s-a semnalat în nordul şi 
estul Moldovei, estul şi local în centrul 
Transilvaniei, figura 18. Cele mai scăzute 
valori ale temperaturilor minime negative 

din aer (Tmin.≤ –10...–15...–20°C) s-au 
înregistrat în perioada 24.01-06.02 2014.

treia şi înfrăţire (35-100%), iar cele 
tardive, răsărirea, apariţia frunzei a treia şi 
înfrăţirea (20-100%), figura 17.

În sudul, sud-estul, estul şi centrul 
ţării, rapiţa şi-a continuat înfrunzirea       
(8-12 frunze), cu o uniformitate şi vigurozi-
tate a plantelor în general medie şi slabă. 
În majoritatea plantaţiilor, speciile pomi-
viticole se aflau în stadiul de repaus 
biologic. Local, la pomii fructiferi (soiurile 
timpurii de sâmburoase) s-a declanşat o 
uşoară umflare a mugurilor de rod, 
îndeosebi în vestul şi sudul ţării.

Pentru a evalua condiţiile de ier-
nare ale speciilor de toamnă s-a analizat 
indicele termic specific perioadei            
01 decembrie 2013-28 februarie 2014, 
respectiv cuantumul temperaturilor 
minime negative din aer (ΣTmin. ≤ 
–10°C/unităţi de ger), ce caracterizează 
anotimpul rece prin asprimea iernii. 
Astfel, din analiza sumei temperaturilor 
minime negative din aer situate sub 
limitele critice de rezis-tenţă (Tmin. ≤ 
–10°C) a plantelor agricole, se constată 
caracterul de iarnă blândă (sub 10 unităţi 
de ger), în cea mai mare parte a teritoriului 
agricol al ţării. În Muntenia, cea mai mare 
parte a Dobrogei, sudul şi centrul 

Fig.18. Asprimea iernii (unităţi de ger), în 
perioada decembrie 2013-februarie 2014

De asemenea, s-a analizat para-
metrul agrometeorologic ce caracteri-
zează anotimpul rece, respectiv asprimea 
iernii prin cuantumul temperaturilor    
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Fig.19. Asprimea iernii (unităţi de frig), în 
perioada noiembrie 2013-martie 2014
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medii diurne negative din aer (Σtmed.≤ 
0°C/unităţi de frig) înregistrate în intervalul 
01 noiembrie 2013-31 martie 2014.

Din analiza “unităţilor de frig”/ 
Σtmed. ≤ 0°C, se evidenţiază caracterul de 
iarnă blândă (<200 unităţi de frig), în 
Banat, Crişana, Maramureş, Oltenia, 
Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte 
a Transilvaniei şi a Moldovei. O intensitate 
moderată a frigului, 201-300 unități de   
frig (iarnă normală) s-a semnalat în estul 
Transilvaniei şi nordul Moldovei. În 
depresiunile din estul Transilvaniei s-au 
acumulat 301-400 unităţi de frig (iarnă 
rece) şi >400 unităţi de frig (iarnă deosebit 
de rece), figura 19.

PRIMĂVARA  2014 

În luna martie 2014 a predominat un regim 
termic al aerului mai ridicat decât în mod 
normal, pe întreg teritoriul agricol al ţării. 
Temperatura medie diurnă a aerului s-a 
încadrat între 2...17°C, abaterile termice 
pozitive fiind de 1...12°C. Maximele din 
aer s-au situat între 4...23°C, iar minimele 
între –9...15°C, cele mai scăzute valori 
(–9...–1°C) înregistrându-se în zilele cele 
mai reci, în Transilvania, Moldova şi izolat 
în Muntenia, unde local s-a produs brumă 
şi îngheţ la suprafaţa solului.

Potenţialul termic al perioadei de 
trecere de la iarnă la primăvară este 
exprimat prin indicele de împrimăvărare 
(∑ Tmed≥ 0C), calculat în intervalul        
01 februarie – 10 aprilie 2014. Pe aproape 
întreg teritoriul agricol al ţarii, indicele de 
împrimăvărare a totalizat 401-675 unităţi 
de căldură, ceea ce semnifică o împrimă-
vărare timpurie şi foarte timpurie. O 
împrimăvărare moderată şi normală, 265-
400 unităţi de căldură, s-a semnalat în 
nordul Moldovei şi vestul Transilvaniei, 
figura 20.

Fig. 20.  Indicele de împrimăvărare 
(unităţi de căldură) înregistrat în perioada 

01 februarie-10 aprilie 2014

Precipitaţiile înregistrate în inter-
valul 01-31 martie 2014 au fost urmă-
toarele: reduse cantitativ, 6-10 l/mp,   
izolat în nord-estul Dobrogei; normale,   
11-25 l/mp, în cea mai mare parte a 
Banatului, Crișanei şi Maramureşului, 
sudul şi nord-vestul Transilvaniei, nord-
estul Moldovei, izolat în nord-vestul şi 
nord-estul Munteniei; ridicate, 26-50 l/mp, 
pe suprafeţe extinse din Moldova, 
Dobrogea, Transilvaniei, cea mai mare 
parte a Munteniei, sud-estul Banatului, 
estul Crişanei şi centrul Maramureşului; 
abundente, 51-75 l/mp şi chiar exceden-
tare 76-108 l/mp, în Oltenia, vestul şi local 
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în estul Munteniei, izolat în sudul 
Moldovei, figura 21.

În intervalul 01 noiembrie 2013 –  
31 martie 2014, ce corespunde 
perioadei de acumulare a apei în sol 
pentru culturile de câmp, se evidenţiază 
faptul că, pe aproape întreg teritoriul 
agricol al ţării precipitaţiile au fost 
deficitare <200 l/mp (regim pluviometric 
foarte secetos, secetos şi moderat de 
secetos), în Moldova, Dobrogea, Transil-
vania, Maramureş, Crişana, Banat, cea 
mai  mare parte a Munteniei, izolat în 
sudul Olteniei; optime, 201-250 l/mp, pe 
suprafeţe agricole extinse din Oltenia şi 
local în  nord-vestul Munteniei şi ridicate, 
251-334 l/mp, în nord-vestul Olteniei, 
figura 22.

În cultura grâului de toamnă, 
rezerva de umiditate accesibilă plantelor 
pe profilul de sol 0-100 cm la data de       
31 martie 2014, s-a situat în limite satisfă-
cătoare (950-1250 mc/ha) şi apropiate   
de optim (1250-1560 mc/ha), în majori-
tatea zonelor de cultură ale ţării. Deficite 
de apă în sol (secetă pedologică mode-
rată/650-950 mc/ha şi izolat puternică/ 
400-650 mc/ha) s-au înregistrat în Banat, 
Crişana, nordul şi estul Moldovei, sudul 
Transilvaniei, local în estul Munteniei şi 
centrul Dobrogei,  figura 23.

Procesele biologice ale culturilor 
agricole s-au desfăşurat în general 
normal în majoritatea regiunilor, excep-
tând zonele de cultură din depresiunile din 
centrul şi nordul ţării, unde ritmurile de 
vegetaţie ale plantelor au fost mai lente. 
Uniformitatea şi vigurozitatea plantelor la 
speciile de toamnă s-a menţinut în 
general bună şi medie, iar pe suprafeţele 
agricole cu deficite de apă în sol, precum 
şi în semănăturile tardive, starea de 
vegetaţie se prezenta medie şi slabă. 
Culturile de orz şi grâu de toamnă 

Fig. 21.  Precipitaţii înregistrate în luna 
martie 2014

Fig. 22.  Cantităţi de precipitaţii înregistrate 
pe parcursul perioadei de acumulare a apei 

în sol (noiembrie 2013-martie 2014)
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Fig. 23.  Rezerva de umiditate pe profilul de 
sol 0-100 cm în cultura grâului de toamnă, 

la data de 31 martie 2014
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Temperatura medie diurnǎ a solului 
la adâncimea de 5 cm la data de 30 aprilie 
2014 a fost cuprinsǎ între 13...21°C, la 
nivelul întregii ţării, valori ce au permis     
în bune condiţii parcurgerea fazelor de 
vegetaţie la culturile de toamnă, figura 24.

Fig. 24.  Temperatura medie diurnă 
a solului la adâncimea de 5 cm, la sfârşitul 

lunii aprilie 2014

CARACTERIZAREA METEOROLOGICĂ A ANULUI 2014 
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înfiinţate în perioada optimă au parcurs 
predominant înfrăţirea şi alungirea  
paiului, iar cele întârziate fenologic se 
aflau la formarea frunzei a treia şi  
înfrăţire. În sudul, sud-estul, estul şi 
centrul ţării, rapiţa înregistra fazele de 
înfrunzire, alungirea tulpinii (10-60%) şi 
apariţia inflorescenţelor (10-30%). La 
pomii fructiferi s-au continuat fazele de 
înmugurire, dezmugurire în majoritatea 
podgoriilor, precum şi înflorirea la soiurile 
de sâmburoase. Izolat, în Transilvania şi 
Moldova, temperaturile minime din aer şi 
sol mai scăzute au afectat parţial speciile 
de cais, zarzăr, piersic şi cireş. Viţa de vie 
înregistra  fazele de „plâns”, şi înmugurire, 
în toate podgoriile. În general, lucrările 
agricole  de sezon (pregătirea patului 
germinativ, semănat, fertilizări) s-au 
desfăşurat în condiţii relativ bune, 
exceptând zilele cu precipitaţii.

Pe parcursul lunii aprilie 2014 a 
predominat o alternanţă de zile normale 
sub aspect termic, cu perioade în care 
regimul termic al aerului a fost mai ridicat 
decât în mod obişnuit, în majoritatea 
regiunilor agricole. Temperaturile medii 
diurne ale aerului au fost cuprinse între 
3...16°C în cea mai mare parte a ţării, 
valori apropiate de normele climatologice 
şi 9...19°C în zilele cele mai calde, 
abaterile termice pozitive fiind de 1...8°C. 
Temperaturile minime din aer s-au 
încadrat între 4...15°C în majoritatea 
zonelor de cultură şi –3...3°C în 
depresiunile din Transilvania şi Moldova, 
unde izolat au fost condiţii de producere a 
brumei şi a îngheţului superficial la sol. 
Maximele din aer au oscilat între 
13...24°C, la scara întregii ţări. Izolat, 
cantităţile de apă au fost mai însemnate, 
iar local, au fost condiţii de producere a 
grindinei. Local, la începutul perioadei,    
în nordul Moldovei şi Transilvania, s-au 
înregistrat precipitaţii mixte (ploaie, 
lapoviţă şi ninsoare).

Instabilitatea atmosferică s-a mani-
festat prin precipitaţii sub formă de ploi 
locale cu caracter de aversă, fiind însoţite 
de descărcări electrice şi intensificări     
ale vântului, în aproape toată ţara. Ȋn 
intervalul 01-30 aprilie 2014 precipitaţiile 
au fost: reduse cantitativ, 12-25 l/mp, în 
cea mai mare parte a Maramureşului, 
nordul Crişanei, local în vestul Banatului, 
nordul, centrul şi sudul Dobrogei; nor-
male, 26-50 l/mp, pe suprafeţe agricole 
extinse din Crişana, Banat, Transilvania   
şi Dobrogea, estul Munteniei, izolat în 
nordul Moldovei şi sudul Maramureşului; 
ridicate, 51-75 l/mp, în jumătatea de sud a 
Transilvaniei, nordul  şi izolat estul şi sudul 
Moldovei, nordul Dobrogei, sudul şi estul 
Munteniei, sudul şi sud-estul Banatului, 
nordul Crişanei şi abundente, 76-100 l/mp 
şi chiar excedentare, 101-208 l/mp, în 
Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei   
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şi Moldovei, sudul Transilvaniei şi izolat în 
sudul Banatului, figura 25

La data de 30 aprilie 2014, rezerva 
de umiditate accesibilă plantelor de grâu 
de toamnă pe profilul de sol 0-100 cm,     
se situa în limite satisfăcătoare (900-  
1200 mc/ha) până la apropiate de optim 
(1200-1500 mc/ha) și optime (1500-   
1790 mc/ha), în Oltenia, cea mai mare 
parte a Munteniei, Transilvaniei și 
Moldovei. În Banat, Crișana, Maramureș, 
Dobrogea, vestul și local în centrul 
Transilvaniei, estul Munteniei, nordul și 
sud-estul Moldovei se semnala seceta 
pedologică moderată (600-900 mc/ha)    
și local puternică (350-600 mc/ha),    
figura 26.

Luna mai 2014 s-a caracterizat 
printr-o alternanţă de zile normale sub 
aspect termic, cu intervale în care regimul 
termic al aerului a fost mai scăzut decât   
în mod obişnuit, în cea mai mare parte      
a ţării. Temperaturile medii diurne ale 
aerului au fost cuprinse între 9...19°C      
în cea mai mare parte a ţării, valori 
apropiate de normele climatologice şi 
5...14°C în zilele cele mai reci, abaterile 
termice negative fiind de 1...7°C. 
Temperaturile minime din aer s-au 
încadrat între 4...19°C în majoritatea 
zonelor de cultură şi –1...3°C în 
depresiunile din Transilvania şi Moldova, 
unde izolat au fost condiţii de producere     
a brumei şi a îngheţului superficial la sol. 
Maximele din aer au oscilat între 9...32°C, 
la scara întregii ţări. 

Temperatura medie diurnă a 
solului la adâncimea de 10 cm a fost 
cuprinsă între 11...27°C, favorabilă 
parcurgerii proceselor vegetative la 
culturile prăşitoare semănate în epoca 
optimă.

Precipitaţiile au fost sub formă de 
aversă, dar şi torenţiale, fiind însoţite de 
descărcări electrice şi intensificări ale 

vântului, local cu aspect de vijelie,  
precum şi căderi de grindină. Acestea    
au fost: normale, 38-50 l/mp, local în 
centrul şi vestul Maramureşului, centrul 
Crişanei şi sudul Dobrogei; ridicate, 51-
100 l/mp în cea mai mare parte a Crişanei, 
Transilvaniei, Maramureşului, Dobrogei, 
estul şi local în sudul Munteniei, sud-
vestul şi izolat în nordul Olteniei, izolat în 
sudul Banatului, sud estul Moldovei; 
abundente, 101-125 l/mp şi chiar exce-
dentare, 126-212 l/mp pe suprafeţe 
extinse din Moldova, Muntenia, Oltenia, 
Banat, nordul şi sud-estul Dobrogei, sud-
estul şi izolat în nord-vestul Transilvaniei, 
figura 27.

Fig. 25.  Precipitaţii înregistrate în luna 
aprilie 2014

Fig. 26.  Aprovizionarea cu apă în stratul de 
sol 0-100 cm în cultura grâului de toamnă, 

la data de 30 aprilie 2014

CARACTERIZAREA METEOROLOGICĂ A ANULUI 2014 
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agricole s-au desfăşurat normal, iar în 
zonele de câmpie, ritmurile de vegetaţie 
au fost intensificate, datorită regimului 
termic din aer şi sol mai ridicat decât în 
mod obişnuit. Uniformitatea şi vigurozi-
tatea plantelor se menţine bună şi medie 
la culturile însămânţate în epoca optimă, 
respectiv medie şi slabă în semănăturile 
întârziate fenologic, precum şi pe arealele 
agricole cu deficite ridicate de apă în sol. 
Sub aspect fenologic, grâul de toamnă 
parcurgea fazele de înspicare (40-100%), 
înflorire (10-100%) şi maturitate în lapte 
(10-80%), figura 29. Ȋn Oltenia, Muntenia 
şi Dobrogea se semnala atac de făinare 
(Erysiphae sp.) şi rugină (Puccinia 
recondita).

Fig. 27. Precipitaţii înregistrate 
în luna mai 2014

Fig. 28.  Rezerva de umiditate pe profilul de 
sol 0-100 cm în cultura grâului de toamnă, la 

sfârșitul lunii mai 2014

CARACTERIZAREA METEOROLOGICĂ A ANULUI 2014 
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Aprovizionarea cu apă accesibilă 
plantelor pe adâncimea de sol 0-100 cm  
în cultura de grâu de toamnă, se situa în 
limite satisfăcătoare (950-1250mc/ha) 
până la apropiate de optim (1250-        
1600mc/ha) şi optime (1600-1900 mc/ha), 
în majoritatea zonelor de cultură. Seceta 
pedologică moderată (650-950 mc/ha) şi 
puternică (350-650 mc/ha) se semnala    
în Maramureş şi Dobrogea, pe suprafeţe 
extinse din Crişana, Transilvania, estul 
Munteniei, izolat în nord-estul şi sud-estul 
Moldovei, figura 28.

În aceste condiţii, în cea mai mare 
parte a regiunilor agricole, procesele de 
creştere şi dezvoltare ale culturilor 

Fig. 29.  Starea de vegetaţie la cultura de 
grâu de toamnă din zona Tulcea/Dobrogea

Cultura de rapiţă se afla predomi-
nant la înflorire (80-100%), precum şi 
formarea silicvelor şi a boabelor în silicve 
(10-100%), la nivelul întregii ţări, figura 30. 
În Oltenia, local se semnalează atacul de 
gărgăriţă (Melighetes sp.).

Floarea-soarelui, funcţie de data 
semănatului şi-a definitivat răsărirea 
(100%), continuându-se totodată dezvol-
tarea primei perechi de frunze (10-100%) 
şi înfrunzirea (3-11 frunze), figura 31.
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Fig. 30.  Starea de vegetaţie la cultura de 
rapiţă din zona Tulcea/Dobrogea

Fig. 31.  Starea de vegetaţie la cultura de 
floarea-soarelui din zona Slobozia/Muntenia

Fig. 32.  Starea de vegetaţie la cultura de 
porumb din zona Slobozia/Muntenia

CARACTERIZAREA METEOROLOGICĂ A ANULUI 2014 
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La cultura de porumb s-a continuat 
răsărirea (40-100%), formarea frunzei      
a treia (10-100%) şi înfrunzirea (2-            
11 frunze), figura 32.

În Transilvania, Oltenia şi Moldova 
sfecla de zahăr şi-a definitivat germinarea             
(100%), plantele aflându-se predominant 
la răsărire şi formarea primei perechi de 
frunze (10-100%), precum şi înfrunzirea 
(6-15 frunze). Cartoful pentru consum 
înregistra fazele de răsărire (70-100%)    
şi formarea/creşterea lăstarilor laterali 
(10-40%). În plantaţiile pomicole, predo-
minante au fost fazele de creştere a 
lăstarilor, frunzelor şi rodului, iar la soiurile 

timpurii de cireş se continuă coacerea şi 
recoltarea fructelor. În Transilvania, 
Muntenia şi Dobrogea se înregistrează 
atacul de făinare (Podosphera sp.) şi 
păduchele merelor (Aphis pomi). Viţa     
de vie se afla la înfrunzire, creşterea  
lăstarilor/frunzelor, apariţia inflorescen-
ţelor şi înflorirea, în toate podgoriile,  
figura 33.

Fig. 33.  Starea de vegetaţie la viţa de vie 
din zona Medgidia/Dobrogea

Lucrările agricole în câmp (fertili-
zări, erbicidări, praşile mecanice şi 
manuale, tratamente fito-sanitare, etc.)   
s-au desfăşurat în general în condiţii bune, 
exceptând zilele cu precipitaţii.
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VARA  2014 

Luna iunie 2014 s-a caracterizat printr-o 
alternanţă de zile mai calde în raport cu 
mediile climatologice, cu perioade în   
care regimul termic al aerului a fost în 
general normal, în aproape toată ţara. 
Temperaturile medii diurne ale aerului    
au fost cuprinse între 13...23°C în zilele 
cele mai calde, valori mai ridicate cu 
1...8°C comparativ cu normalul perioadei 
şi 11...25°C în restul zilelor, limite apro-
piate de mediile multianuale. Tempera-
turile minime din aer s-au încadrat între 
6...21°C în cea mai mare parte a regiunilor 
agricole şi 3...5°C în depresiunile din 
Transilvania. Maximele din aer au oscilat 
între 12...36°C, la nivelul întregii ţări. 
Instabilitatea atmosferică s-a menţinut 
accentuată şi s-a manifestat prin ploi sub 
formă de aversă, dar şi torenţiale, fiind 
însoţite de descărcări electrice şi 
intensificări ale vântului, local cu aspect  
de vijelie, precum şi căderi de grindină. 

Cantităţile de apă în intervalul     
01-30 Iunie 2014 au fost: reduse canti-
tativ, 12-50 l/mp, în cea mai mare parte     
a Maramureşului, local în nord-estul,  
centrul şi sudul Moldovei, nordul 
Dobrogei, estul Munteniei, nord-vestul 
Crişanei, vestul Banatului, nord-vestul şi 
sudul Transilvaniei, sudul Olteniei; 
normale, 51-100 l/mp, pe suprafeţe 
extinse din Transilvania, Crişana, Banat, 
Oltenia, Moldova, local în centrul 
Maramureşului, sudul şi nord-estul 
Munteniei, centrul şi sudul Dobrogei; 
ridicate, 01-150 l/mp, în cea mai mare 
parte a Munteniei, local în nord-vestul, 
centrul şi estul Olteniei, vestul Dobrogei   
şi al Moldovei, estul şi sudul Transilvaniei, 
izolat în sudul Banatului; abundente,   
151-175 l/mp şi chiar excedentare,      
176-193 l/mp, local în nordul Munteniei    
şi al Olteniei, sudul Dobrogei, figura 34. 

De menţionat că, pe parcursul   
lunii iunie 2014 s-au înregistrat cantităţi 

abundente de precipitaţii, ceea ce a 
determinat o îmbunătăţire a rezervei de 
umiditate din sol.

La data de 30 Iunie 2014, rezerva 
de umiditate accesibilă plantelor de    
grâu de toamnă pe profilul de sol             
0-100 cm, se încadra în limite satisfăcă-
toare (900-1200 mc/ha), apropiate de 
optim (1200-1600mc/ha) și optime (1600-
1950mc/ha), în majoritatea zonelor de 
cultură. Deficite de apă în sol (secetă 
pedologică moderată/600-900 mc/ha, 
puternică/300-600 mc/ha și izolat extre-
mă/260-300 mc/ha), se înregistrau în 
Maramureș, Crișana, cea mai mare parte 
a Dobrogei, nordul, vestul și local în 
centrul Transilvaniei, estul Munteniei, 
vestul și centrul Banatului, nord-estul și 
local în sudul Moldovei, figura 35.

În intervalul mai-iunie, care cores-
punde perioadei critice de vegetaţie la 
culturile de toamnă (înspicare-înflorire-
formare şi umplere bob), regimul pluvio-
metric a fost predominant optim (151-   
200 l/mp) şi ploios (201-338 l/mp), în     
cea mai mare parte a ţării. Pe supra-     
feţe agricole extinse din Maramureş, 
Dobrogea, Crişana, nordul şi vestul Tran-
silvaniei, estul Munteniei, cantităţile de 
precipitaţii au fost deficitare (<150 l/mp),  
figura 36.

Fig. 34.  Cantităţi de precipitaţii înregistrate 
în luna iunie 2014

CARACTERIZAREA METEOROLOGICĂ A ANULUI 2014 
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Fig. 35.  Rezerva de umiditate pe profilul de 
sol 0-100 cm în cultura grâului de toamnă, 

la data de 30 iunie 2014

Fig. 36.  Precipitaţii cumulate în intervalul 
mai-iunie 2014
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În general, condiţiile agrometeo-
rologice au fost favorabile pentru desfăşu-
rarea proceselor de creştere şi dezvoltare 
la speciile prăşitoare şi pomi-viticole, în 
majoritatea zonelor de cultură. Uniformi-
tatea şi vigurozitatea plantelor la culturile 
înfiinţate în perioada optimă se prezenta 
bună şi medie, iar în semănăturile 
întârziate fenologic, precum şi pe 
terenurile cu deficite ridicate de apă în  sol, 
starea de vegetaţie a plantelor s-a 
menţinut medie spre slabă. La orzul de 
toamnă s-au continuat lucrările de 
recoltare, în aproape toată ţara, local în 

Oltenia producţiile obţinute fiind cuprinse 
între 3000-3800 kg/ha. La sfârşitul lunii 
iunie, cultura de grâu de toamnă semă-
nată în perioada optimă parcurgea 
maturitatea în lapte şi ceară (70-100%), 
precum şi maturitatea deplină (10-100%), 
iar în cele tardive se definitiva faza de 
înflorire (100%), aflându-se predominant 
la maturitate în lapte şi ceară (10-100%), 
figura 37. Izolat, în Oltenia se semnala 
atacul de ruginǎ (Puccinia sp.) şi fǎinare 
(Erysiphae graminis).

Fig. 37.  Starea de vegetaţie la cultura de 
grâu de toamnă din zona Călăraşi/Muntenia

La cultura de rapiţă a predominat 
maturitatea deplină (70-100%), în majori-
tatea zonelor agricole şi recoltarea. În 
Oltenia, local se semnala atacul de 
gărgăriţă (Melighetes sp.).

Floarea-soarelui s-a aflat predo-
minant la înfrunzire (22-36 frunze), 
formarea capitulului (50-100%) şi înflorire 
(10-100%), figura 38.

Cultura de porumb a parcurs 
înfrunzirea (10-17 frunze), precum şi 
apariţia paniculului (10-50%), în toate 
zonele agricole, figura 39.

Cultura de sfeclă de zahăr se     
afla la înfrunzire (50-100%), precum şi 
alungirea/îngroşarea axei hipocotile    
(10-100%). Cartoful pentru consum a 
înregistrat fazele de înflorire (30-100%)   
şi formarea/creşterea tuberculilor (10-
50%). Speciile pomicole de seminţoase se 
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Fig. 38.  Starea de vegetaţie la cultura de 
floarea-soarelui din zona Călăraşi/Muntenia

Fig. 39.  Starea de vegetaţie la cultura de 
porumb din zona Călăraşi/Muntenia

Fig. 40.  Starea de vegetaţie la cultura de 
rapiţă din zona Tulcea /Dobrogea
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aflau în faza de creştere a rodului, iar 
sâmburoasele la coacerea şi recoltarea 
fructelor. 

În cea mai mare parte a podgoriilor, 
la viţa de vie s-a semnalat în continuare 
creşterea lăstarilor, înfrunzirea, legarea şi 
creşterea boabelor, figura 40.

Pe ansamblu, lucrările agricole în 
câmp (fertilizări, erbicidări, praşile 
mecanice/manuale, tratamente fito-
sanitare) s-au efectuat în condiţii bune, 
exceptând zilele cu precipitaţii.

În prima parte a lunii iulie 2014 a 
predominat o vreme în general normală 
sub aspect termic, după care, aceasta a 
intrat într-un proces de încălzire treptată, 

pe aproape întreg teritoriul agricol al ţării. 
Regimul termic mediu diurn al aerului      
s-a încadrat între 15...25°C la începutul 
perioadei, apropiat de mediile multianuale 
şi 18...28°C în restul zilelor, valori mai 
ridicate cu 1...6°C comparativ cu mediile 
climatologice. Maximele din aer au avut 
valori cuprinse între 19...35°C iar 
minimele între 10...26°C, valori mai 
scăzute 6...9°C înregistrându-se în 
depresiunile din Transilvania.

S-au înregistrat ploi cu caracter   
de aversă, dar şi torenţial, însoţite de 
descărcări electrice, intensificări de  
scurtă durată ale vântului şi izolat,    
căderi de grindină, în cea mai mare parte  
a ţării. Cantităţile de apă în intervalul     
01-31 iulie 2014 au fost: reduse cantitativ, 
6-25 l/mp, local în estul Dobrogei; 
normale, 26-50 l/mp, în cea mai mare 
parte a Dobrogei, sud-estul şi izolat în 
estul Moldovei, local în estul, centrul şi 
sudul Munteniei; ridicate, 51-100 l/mp,   
pe suprafeţe extinse din Muntenia, sudul 
şi local în estul Moldovei, centrul, sud-
vestul, nord-vestul şi izolat în sud-estul 
Transilvaniei, centrul Maramureşului, 
centrul şi sud-estul Olteniei, local în     
sud-vestul şi centrul Banatului, sudul şi 
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Fig. 41.  Precipitaţii înregistrate în luna iulie 
2014
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Fig. 42.  Intensitatea arșiţei (unităţi de arșiţă) 
în perioada iunie-august 2014

Regimul termic din aer şi sol a fost 
favorabil pentru desfăşurarea proceselor 
de creştere şi dezvoltare la speciile 
prăşitoare şi pomi-viticole, în majoritatea 

vestul Dobrogei; abundente 101-125 l/mp 
şi chiar excedentare, 126-241 l/mp, pe 
suprafeţe extinse din Oltenia, Banat, 
Crişana, Maramureş, Transilvania, 
Moldova, nord-vestul şi local în nordul 
Munteniei, izolat în sudul Dobrogei,   
figura 41.

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

cuantumul unităţilor de „arşiţă” (∑Tmax.≥

32°C), a evidenţiat faptul că, în intervalul 
01 iunie-31 august 2014, valorile unităţilor 
de „arşiţă” au fost reduse sau chiar 
absente (0-50 unităţi de „arşiţă”), în 
aproape toată ţara. Local în nord-estul şi 
sud-vestul Munteniei, fenomenul de 
„arşiţă” a avut o intensitate ridicată,       
51- 54 unităţi de „arşiţă”, figura 42.

În perioada de consum maxim faţă 
de apă al plantelor agricole (lunile iunie, 
iulie şi august), precipitaţiile înregistrate 
au fost deosebit de scăzute şi scăzute,  
85-200 l/mp, ceea ce exprimă caracterul 
foarte secetos, secetos şi moderat de 
secetos, pe suprafeţe extinse din 

Fig. 43.  Precipitaţii înregistrate în intervalul 
iunie-august 2014

Dobrogea, sudul, estul şi izolat în nordul 
Moldovei, local în sudul Munteniei, sud-
estul Olteniei, centrul şi sud-vestul 
Transilvaniei, vestul Maramureşului, nord-
vestul Crişanei; optime, 201-300 l/mp, în 
cea mai mare parte a Banatului, Crişanei, 
Maramureşului, Transilvaniei, Moldovei, 
Munteniei şi Olteniei, sudul Dobrogei; 
ridicate, 301-400 l/mp, în sudul Banatului, 
nord-vestul şi local în nordul Munteniei, 
nord-vestul Olteniei, local în vestul 
Moldovei, estul Crişanei şi sudul 
Transilvaniei; abundente, 401-445 l/mp, 
local în nord-estul Olteniei, figura 43.
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zonelor de cultură. Pe arealele agricole 
unde s-au menţinut deficite de apă în sol, 
ritmurile de vegetaţie au fost stânjenite, 
izolat înregistrându-se ofilirea temporară 
şi răsucirea frunzelor în orele de amiază,  
în special la culturile prăşitoare înfiinţate 
tardiv. În cea mai mare parte a zonelor de 
cultură, la grâul de toamnă s-au continuat 
lucrările de recoltare, întârzierea seceri-
şului datorită precipitaţiilor înregistrate 
determinând deprecierea calităţii produc-
ţiilor (încolţirea boabelor în spic, 
înnegrirea spicelor). În culturile întârziate 
fenologic predomină maturitatea în ceară 
(80-100%) şi deplină (40-100%). Floarea-
soarelui şi-a definitivat formarea capitu-
lului (100%), aflându-se la înflorire şi 
maturitatea în ceară (10-100%), pe 
aproape întreg teritoriul agricol al ţării, 
figura 44. 

Sub aspect fenologic, porumbul 
parcurgea fazele de apariţia paniculului 
(90-100%), înflorirea, mătăsirea şi maturi-
tatea în lapte (10-100%) în aproape toate 
zonele agricole. Izolat, în sudul ţării s-a 
declanşat maturitatea în ceară (10-20%), 
figura 45.

Sfecla de zahăr din centrul ţării şi-a 
continuat alungirea/îngroşarea axei 
hipocotile (60-100%), cu o stare de 
vegetaţie în general bună, iar cartoful 
creşterea lăstarilor laterali, tuberizarea 

Fig. 44.  Starea de vegetaţie la cultura de 
floarea-soarelui din zona Slobozia/Muntenia

(70-100%), precum şi veştejirea vrejilor   
la soiurile timpurii. La pomii fructiferi         
s-a semnalat creşterea frunzelor/rodului  
şi dezvoltarea mugurelui terminal, iar la 
fructele de sezon (piersic, prun, cais,  măr, 
păr) s-a continuat recoltarea. Izolat, s-a 
menţinut atacul de rapăn (Venturia sp.), 
făinare (Podosphaera sp.) şi dăunători 
(viermele merelor). În toate podgoriile,     
la viţa de vie predominante au fost dezvol-
tarea frunzelor, lăstarilor şi acumularea 
zaharurilor în boabe,  figura 46. Local, s-a 
continuat atacul de mană (Plasmopara 
viticola) şi făinare (Uncinula necator).
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Fig. 45.  Starea de vegetaţie la cultura de 
porumb din zona Slobozia/Muntenia

Fig. 46.  Starea de vegetaţie la viţa de vie 
din zona Medgidia/Dobrogea
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Lucrările agricole în câmp (recol-
tare, erbicidări, praşile manuale, trata-
mente fito-sanitare, eliberarea terenurilor 
de resturile vegetale, etc) au fost sistate 
temporar în zilele cu precipitaţii. 

Pe ansamblu, în primele zile ale 
lunii august 2014, regimul termic al 
aerului a fost mai ridicat decât în mod 
obişnuit, după care, s-a produs o răcire 
semnificativă a vremii, în cea mai mare 
parte a regiunilor agricole. Temperaturile 
medii diurne ale aerului s-au situat între 
17...30°C în primele zile, abaterile termice 
pozitive fiind de 1...9°C şi 11...26°C în 
restul intervalului, valori apropiate de 
mediile climatologice. Temperaturile 
maxime din aer s-au încadrat între 
17...38°C, valorile cele mai ridicate 
înregistrându-se în zilele cele mai calde, 
îndeosebi în vestul, centrul şi sudul ţării. 
Minimele din aer s-au situat între 
10...26°C în cea mai mare parte a 
regiunilor agricole şi 0...9°C în zonele 
depresionare. Instabilitatea atmosferică 
s-a manifestat prin ploi sub formă de 
aversă, însoţite de descărcări electrice şi 
intensificări ale vântului, precum şi izolat 
căderi de grindină, în aproape toată ţara. 

Pe parcursul lunii august 2013, 
precipitaţiile înregistrate la staţiile meteo-
rologice cu program agrometeorologic,  
au fost: reduse cantitativ, 11-25 l/mp, în 
nordul Dobrogei, local în sudul, centrul     
şi nord-estul Munteniei, estul şi nordul 
Moldovei; normale, 26-50 l/mp, pe 
suprafeţe extinse din Moldova, Muntenia, 
sud-estul şi local în nordul şi vestul 
Olteniei, sudul şi local în nord-vestul şi 
estul Transilvaniei, vestul Maramureşului, 
sud-vestul Banatului, sudul Dobrogei; 
ridicate, 51-100 l/mp, în cea mai mare 
parte a Olteniei, Banatului, Crişanei, 
Maramureşului, Transilvaniei, local în 

nord-vestul şi sudul Munteniei, sudul şi 
estul Dobrogei; abundente, 101-114 l/mp, 
izolat în sud-estul Dobrogei şi estul 
Crişanei, figura 47.

Fig. 47.  Precipitaţii înregistrate în luna 
august 2014

Pe parcursul anului agricol 01 sep-
tembrie 2013-31 august 2014, regimul 
pluviometric a fost: deficitar 350-600 l/mp 
(secetos şi moderat de secetos), în cea 
mai mare parte a Dobrogei, vestul 
Maramureşului, nord-vestul şi izolat în 
sudul Crişanei, vestul Banatului, nord-
vestul, sud-vestul şi local în estul şi sudul 
Transilvaniei, nordul şi local în sudul şi 
estul Moldovei, local în estul Munteniei; 
optim, 601-700 l/mp, pe suprafeţe extinse 
din Transilvania, sudul Crişanei, centrul 
Banatului, estul Maramureşului, sud-estul 
Olteniei, local în sudul Munteniei, estul 
Moldovei,  nordul şi sud-vestul Dobrogei; 
abundent, 701-800 l/mp, în sud-estul 
Dobrogei, local în sud-vestul, vestul şi 
nordul Moldovei, sudul Banatului, local în 
estul Crişanei, sudul Transilvaniei, nordul, 
centrul şi sudul Munteniei, sudul Olteniei; 
excedentar, 801-1332 l/mp, în cea mai 
mare parte a Olteniei, nord-vestul şi 
nordul Munteniei, local în sudul Banatului 
şi sud-estul Crişanei, figura 48.

Grâul de toamnă înfiinţat în afara 
epocii optime din zonele nordice şi 
centrale îşi definitiva maturitatea în ceară 
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Pe arealele agricole unde s-au 
menţinut deficite de umiditate în sol, 
procesele de maturare la culturile   
agricole au fost în continuare stânjenite, 
înregistrându-se îngălbenirea/uscarea 
parţială şi totală a aparatului foliar, 
subdimensionarea elementelor de rod 
(ştiuleţi de dimensiuni reduse şi boabe 

Fig. 48.  Cantităţi de precipitaţii cumulate    
pe parcursul anului agricol septembrie    

2013 – august 2014

Fig. 49.  Starea de vegetaţie la cultura de 
grâu de toamnă din zona Iaşi/Moldova

şiştave, seminţe seci, fructe/boabe mici şi 
deshidratate), cu efecte negative asupra 
calităţii şi cantităţii producţiilor, figurile 50 
şi 51. 
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(100%), continuându-se totodată maturi-
tatea deplină (10-100%) şi recoltarea, 
figura 49. În restul teritoriului agricol se 
finalizau lucrările de recoltare, producţiile 
obţinute fiind cuprinse între 2000-       
5500 kg/ha.

Fig. 50.  Starea de vegetaţie a culturii de 
porumb din zona Medgidia/Dobrogea

Cultura de floarea-soarelui se    
afla predominant la maturitatea ceară  
(80-100%) ş i  deplină (60-100%), 
extinzându-se suprafeţele recoltate, la 
nivelul întregii ţări. Porumbul îşi definitiva 
maturitatea în lapte (90-100%), înregis-
trându-se maturitatea ceară şi deplină 
(10-100%), iar la hibrizii extratimpurii şi 

Fig. 51.  Starea de vegetaţie a culturii de 
viţă de vie din zona Medgidia/Dobrogea
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timpurii din sudul ţării s-au declanşat 
lucrările de recoltare. În nord-vestul ţării 
se menţinea atac de Diabrotica virgifera  
şi Ostrinia nubilalis. Sfecla de zahăr 
parcurgea îngroşarea axei hipocotile şi 
acumularea zaharurilor, iar cartoful, 
veştejirea vrejilor şi maturitatea tehno-
logică, precum şi recoltarea la soiurile de 
consum. În majoritatea plantaţiilor pomi-
viticole s-a înregistrat coacerea fructelor/ 
boabelor, acumularea zaharurilor, iar la 
varietăţile de sezon se continuă recol-
tarea. Local, în Transilvania se semna-
lează atac de făinare (Podosphaera sp.), 
viermele merelor (Cydia pomonella), 
rapăn şi afide. La culturile de toamnă 
(rapiţă şi orz) s-au declanşat lucrările de 
semănat pe suprafeţe restrânse. Lucrările 
agricole de toamnă (recoltarea fructelor, 
eliberarea terenurilor de resturile vege-
tale, arături, precum şi pregătirea patului 
germinativ în vederea însămânţării  
culturii de rapiţă), s-au desfăşurat în   
bune condiţii.

Producţiile agricole variază de la an    
la an, fiind influenţate semnificativ     
de fluctuaţiile condiţiilor agrometeo-
rologice şi în special de producerea 
evenimentelor climatice extreme;

CONCLUZII
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Pe parcursul anului agricol 01 septem-
brie 2013-31 august 2014, regimul 
pluviometric a înregistrat valori optime, 
abundente şi chiar excedentare, în 
majoritatea regiunilor agricole. În    
sud-estul, nord-vestul şi local în    
estul, centrul şi vestul ţării, cantităţile 
de precipitaţii au fost deficitare      
(<600 l/mp);

În şapte din cele doisprezece luni ale 
anului agricol 2013-2014, regimul 
pluviometric a înregistrat valori ce au 
depăşit mediile multianuale (1961-
1990), respectiv lunile septembrie-
octombrie 2013, ianuarie, martie-
aprilie-mai şi iulie 2014. Cea mai 
ridicată cantitate medie de precipitaţii, 
respectiv 113.8 l/mp, s-a înregistrat în 
luna iulie 2014;

Ca urmare a precipitaţiilor înregistrate 
în lunile iunie şi iulie 2014, cultura de 
grâu de toamnă a fost recoltată cu 
întârziere, producţiile obţinute fiind 
afectate atât din punct de vedere 
cantitativ, cât şi calitativ (încolţirea 
boabelor în spic, înnegrirea spicelor);

În anul agricol septembrie 2013-august 
2014, producţiile obţinute la cultura de 
grâu de toamnă au fost cuprinse între 
2000-5500 kg/ha, respectiv 6-10 t/ha 
(boabe) pentru hibrizii de porumb.
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ACTIVITĂȚI OPERATIVE 

DE BAZĂ

OBSERVAȚII METEOROLOGICE 
DE SUPRAFAȚĂ 

Rețeaua Meteorologică Națională

Pe tot parcursul anului 2014 în rețeaua 
națională de stații meteorologice au fost 
efectuate observații și măsurători sinop-
tice și climatologice la toate cele 158 stații 
meteorologice, observații și măsurători 
actinometrice (radiație solară) la 36 stații 
meteorologice cu program radiometric, 
observații și măsurători agrometeo-
rologice la 55 stații meteorologice, 
observații și măsurători asupra stării 
mării, observații și măsurători aerologice, 
observații și măsurători nivometrice. 
Proporția stațiilor meteorologice dotate  
cu echipamente automate a fost de 80% 
pe tot parcursul anului 2014. Posturile 
pluviometrice au efectuat pe tot parcursul 
anului măsurători asupra cantităților de 
precipitații, iar în sezonul rece și 
măsurători ale grosimii stratului de 
zăpadă.

Stațiile meteorologice au întocmit 
și transmis mesaje meteorologice pe tot 
parcursul anului 2014 conform progra-
melor stabilite. 85,5% din mesajele 
meteorologice elaborate la nivelul stațiilor 
meteorologice reprezintă mesaje de tip 
SYNOP, 4,2% au fost mesaje ALERT 
naționale (de tip avertizări, agravări, 
meteor roşu) meteorologice asupra 
fenomenelor meteorologice periculoase 
care s-au manifestat la stațiile meteo-
rologice, 6,4% au conținut date climato-
logice necesare alimentării continue a 
bazei naţionale de date prin intermediul 
mesajelor CLIMAT I și II, 3,8% au fost 
reprezentate de mesajele agrometeo-
rologice și 0,01% s-au referit la mesajele 
administrative emise de stațiile meteo-

rologice în cazul manifestării fenomenelor 
meteorologice cu caracteristici extreme în 
situații deosebite (Fig. 1). În programul 
nivometeorologic în anul 2014 au fost 
efectuate 1324 de observații și măsurători 
asupra stratului de zăpadă în zonele cu 
risc de producere a avalanșelor.

Cele 14 stații meteorologice din 
România incluse în Rețeaua Climato-
logică de Bază (Regional Basic Climato-
logical Network) au elaborat și transmis 
lunar mesajele CLIMAT în flux interna-
țional atât în format codificat binar, cât și 
alfanumeric. 

__ Sistemul de observații __

Fig.1. Ponderea tipurilor de mesaje 
meteorologice elaborate de către stațiile 

meteorologice

Laboratorul de Metodică și Coordo-
narea Rețelei Meteorologice a avut în 
vedere pe tot parcursul anului 2014 
recuperarea și actualizarea permanentă  
a metadatelor stațiilor și posturilor 
meteorologice, necesare programelor de 
validare a datelor meteorologice actuale  
și istorice. În anul 2014 s-a participat la 
prima întâlnire a Grupului de experți 
EUMETNET pentru recuperarea datelor 
climatologice (EUMETNET Expert Team 
Meeting on Data Rescue). Pe parcursul 
anului 2014 au fost elaborate documentații 
pentru dezvoltarea rețelei de stații meteo-
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ACTIVITĂȚI OPERATIVE DE BAZĂ

rologice și pentru crearea unor proceduri 
și componente software necesare în 
activitatea operațională a stațiilor meteo-
rologice. În acest cadru au fost analizate 
noi modalități de transmitere și stocare a 
elementelor meteorologice în funcție de 
caracteristicile acestora, au fost dezvoltați 
noi algoritmi pentru unele elemente 
meteorologice măsurate cu aparatură 
automată (exemple: fenomenele meteo-
rologice, vizibilitatea orizontală etc).

Pe tot parcursul anului 2014 s-a 
menținut un contact permanent cu O.M.M. 
referitor la actualizările codurilor meteo-
rologice și a metadatelor stațiilor meteo-
rologice incluse în Volumul A.

Și în anul 2014 s-a continuat, în flux 
operațional, Programul de observații și 
măsurători agrometeorologice pentru  
cele 55 stații meteorologice cu program 
specializat din rețea. Datele agrometeo-
rologice au inclus informații privind 
rezerva de umiditate a solului, starea 
fenologică și evoluția în dinamică a  
proceselor de creștere și dezvoltare la 
culturile de câmp și pomiviticole în puncte 
de observații reprezentative pentru 
agricultură (platforme specilaizate) la 
nivel național sau regiuni de interes 
agricol.

Informările agrometeorologice săp-
tămânale au inclus informații specializate  
funcție de sezonul de vegetație, respectiv 
perioada rece (noiembrie-martie) și caldă 
(aprilie-octombrie), datele incluzând  
indici hidrici și termici, starea solului, 
caracteristicile fenologice, precum și 
starea fito-sanitară a culturilor agricole. 
Automatizarea fluxului de date privind 
umiditatea solului a permis transmiterea  

OBSERVAȚII  
AGROMETEOROLOGICE

în timp util a informațiilor referitoare la   
starea solului, pe profile diferite (0-20 cm, 
0-50 cm și 0-100 cm) și date calenda-
ristice specifice pentru culturile de grâu  
de toamnă și porumb.

MODUL / 
Fenologie

 

De asemenea, s-a continuat valida-
rea și organizarea bazei de date fenolo-
gice la culturile de grâu de toamnă, 
porumb, floarea-soarelui, vița de vie și 
pomi fructiferi, perioada 2013-2014. 
Standardizarea observațiilor fenologice 
realizate în platformele agrometeo-
rologice din rețeaua 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 și 
încadrare a fazelor fenologice specifice 
fiecărei specii agricole.

Monitorizarea stratului de zăpadă şi 
evaluarea riscului de producere a 
avalanşelor.

Metodologii de evaluare a riscului de 
avalanşă.

În cursul anului 2014, activitatea de 
nivometeorologie se desfăşoară în cadrul 
Serviciului Regional de Prognoză a Vremii 

OBSERVAŢII  
NIVOMETEOROLOGICE
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Sibiu şi la 4 staţii meteorologice din    
zona montană monitorizată, unde sunt 
făcute observaţii şi măsurători asupra 
stratului de zăpadă: Predeal (1090m), 
Sinaia (1510m) şi Vârful Omu (2505m), 
din cadrul C.M.R. Muntenia, pentru  
Munţii Bucegi şi Bâlea-Lac (2055m), din 
cadrul C.M.R. Transilvania-Sud, pentru 
versantul nordic al Munţilor Făgăraş. 

La staţiile cu program nivologic au 
fost efectuate observaţii nivometeo-
rologice zilnice pentru sezonul de iarnă 
2013-2014, în perioada 01 ianuarie –      
31 martie la staţiile Sinaia, Predeal şi     
01 ianuarie – 15 iunie la staţiile Bâlea-Lac 
şi Vârful Omu. La sfârşitul anului, pentru 
sezonul de iarnă 2014-2015, au fost 
efectuate observaţii la toate staţiile 
începând cu data de 01 noiembrie: în 
total, în anul 2014, au fost efectuate   
1512 observaţii. 

În semestrul I al anului 2014 (lunile 
ianuarie – iunie), stratul de zăpadă a fost 
extrem de redus în aproape toată zona 
montană, sau chiar absent pe parcursul 
mai multor luni. De aceea, la staţiile cu 
program nivologic au fost efectuate mai 
puţine sondaje şi profile stratigrafice, iar la 
SRPV Sibiu au fost elaborate mai des 
informări bisăptămânale decât buletine 
zilnice.

Fig. 1. Bâlea-Lac, 16 aprilie 2014 - Aspecte din cursul efectuării 
sondajului nivologic şi  profilul stratigrafic obţinut

Sondajele şi profilele stratigrafice  
au fost efectuate atât în siturile pre-
stabilite de lângă staţiile meteorologice, 
cât şi în alte situri, 57 în perioada             
01 ianuarie – 29 mai 2014 (pentru sezonul 
de iarnă 2013 – 2014) şi 10 în intervalul   
21 noiembrie – 31 decembrie 2014 (pentru 
sezonul de iarnă 2014-2015); în total      
67 de măsurători. (Fig. 1).

Din graficul anual al parametrilor 
nivometeorologici măsuraţi zilnic, se 
observă că pe perioade mari de timp 
grosimea stratului de zăpadă a fost 
scăzută, iar datorită temperaturilor relativ 
ridicate şi alternanţei perioadelor mai reci 
cu unele calde, a fost favorizată topirea 
parţială şi umezirea zăpezii la suprafaţă, 
ce au condus la variaţii importante ale 
grosimii zăpezii. (Fig. 2).

În sezonul de iarnă 2013-2014, din 
punct de vedere termic, valorile de 
temperatură au fost în general peste 
normă, atât cele maxime, cât şi cele 
minime. De asemenea, regimul hidric a 
fost deficitar, stratul de zăpadă fiind     
mult mai scăzut faţă de mediile 
multianuale. De aceea şi numărul zilelor în 
care stratul de zăpadă a fost continuu a 
fost mai redus, neexistând o perioadă   
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mai îndelungată în care să fie simultan 
continuu la toate cele patru staţii meteo-
rologice cu program nivologic. Grosimea 
maximă a zăpezii din platforma staţiilor 
meteorologice a fost şi ea mult mai 

Fig. 2. Graficul anual al parametrilor nivometeorologici măsuraţi la staţiile cu program nivologic 
în sezonul 2013-2014, aplicaţia Gelinivww 3.3.2
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Fig. 3. Variaţia stratului de zăpadă în iarna 2013-2014, comparativ cu zilele când au avut loc 
avalanşe

scăzută faţă de media multianuală şi faţă 
de sezonul anterior. Cea mai ridicată 
valoare a fost măsurată la Bâlea-Lac în 
data de 18 aprilie 2014, de 178 cm (faţă de 
273 cm anul anterior). (Fig. 3).
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Pentru sezonul de iarnă 2013-2014 
au fost emise în perioada 01 ianuarie 
2014 – 02 iunie 2014, 46 de informări       
şi  15 buletine nivologice. Pentru sezonul 
2014-2015, prima informare a fost emisă 
în data de 20 noiembrie, iar până la 
sfârşitul anului au fost 10 informări şi        
5 buletine nivologice. În total, în cursul 
anului 2014, au fost emise 56 informări 
bisăptămânale ş i 20 de buletine 
nivologice.

Deşi modest faţă de alţi ani în     
ceea ce priveşte stratul de zăpadă, în 
cursul anului 2014 s-au întrunit con-   
diţiile favorabile declanşării avalanşelor, 
care  s-au produs pe tot parcursul iernii,  
în majoritatea masivelor, la altitudini,  
condiţii meteorologice şi riscuri diferite. 
Avalanşe au fost semnalate în munţii 
Făgăraş, Bucegi, Ciucaş, Latoriţa, Ţarcu, 
Rodnei, Leaota, Parâng, Ceahlău.      
(Fig. 4).

rători nivologice din cadrul Administraţiei 
Naţionale de Meteorologie, de la Serviciile 
Salvamont şi din mass-media, o mare 
parte fiind preluate de pe blogul domnului 
Adrian Vălean, http://blogspot.ro. Pe luni 
calendaristice, cele mai multe avalanşe   
s-au produs în februarie şi aprilie, apoi în 
decembrie, martie şi mai, ianuarie. 

În funcţie de riscul de avalanşă 
estimat, cele mai multe avalanşe s-au 
produs în cazul unui risc însemnat (3) şi 
moderat (2), mare (4), la informări (fără 
risc) şi risc redus (1). Nu a fost estimat un 
risc foarte mare (5). Au fost trei perioade în 
care riscul maxim estimat a fost mare (4): 
28-30 ianuarie 2014, 19-21 aprilie 2014 şi 
01-12 mai 2014. Acestea se suprapun 
parţial cu cele patru perioade în care         
s-a produs un număr mai însemnat de 
avalanşe: 24 noiembrie – 12 decembrie 
2013, 20 ianuarie – 16 februarie 2014,     
01-31 martie 2014 şi 09 aprilie – 05 mai 
2014.

Cazuri de avalanşă din cursul 
acestei ierni:

În perioada 6-9 februarie 2014 s-au 
produs mai multe avalanşe pe Valea 
Oltului (DN7) şi Valea Jiului (DN66), unde 
zăpada a căzut pe carosabil, blocând 
drumurile. 

Fig. 4. Numărul de zile, pe luni, în care au 
fost semnalate avalanşe   Zile şi cazuri de 

avalanşă în funcţie de riscul estimat

Din datele consemnate, cele mai 
multe avalanşe   s-au produs în masivul 
Făgăraş, apoi Bucegi. Datele au fost adu-
nate prin programul de obsevaţii şi măsu-

2014.02.02 Muntii Latoriţei 
(foto: Mountainguide)
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2014.02.02, Ciucaş vârful Muntele Roşu     

2014.04.29 Făgăraş, sub Vf. Paltinu 
foto: Bălău Alain

2014.04.21, Bucegi,Valea Mălinului 
(M.Tătarcă, R.Savin)

În cursul anului 2014, membrii 
colectivului de nivometeorologie a parti-
cipat şi la diferite cursuri, întruniri, 
consfătuiri şi sesiuni ştiinţifice:

În perioada 14-16 martie 2014, la 
Buşteni, Stagiul de formare în dome-
niul studiului zăpezii şi prevenirea 
avalanşelor “Maria Dana Moţoiu”, 
organizat în colaborare cu Clubul  
Alpin Român, Secţia Bucureşti şi 
Facultatea de Geografie, Universitatea 
din Bucureşti. Din partea Administraţiei 
Naţionale de Meteorologie a participat 
ca lector Irinel Gheorghe Grigore, de la 
staţia meteorologică Sinaia;

În perioada 12-13 aprilie 2014, la 
Bâlea-Lac, atelier de nivologie şi   
prim-ajutor, organizat de Asociaţia 
Montană Carpaţi, în colaborare cu 
Serviciul Salvamont Sibiu. Din partea 
Administraţiei Naţionale de Meteo-
rologie a participat ca lector Narcisa 
Milian, de la SRPV Sibiu;

A fost finalizată traducerea Glosarului 
ce cuprinde termeni de zăpadă şi 
avalanşă, şi trimisă spre postare pe 
site-ul EAWS (European Avalanche 
Warning Services);

Conferinţa internaţională ″Aerul şi  
Apa, Componente ale mediului″,      
21-22 martie 2014, Cluj-Napoca, cu 
lucrarea ″High And Very High 
Avalanche Risk During 2012-2013 
Winter Season In The Mountain Area 
Covered By Nivological Program″, 
Narcisa Milian;

Conferinţa de Geomorfologie, Orşova, 
2014.05.30-31, ″Folosirea simulării 
numerice în studiul avalanşelor″, 
P.Manoliu, A.Munteanu, N.Milian, 
A.Tănase şi ″Avalanşe din sezonul 
iernii 2013-2014 în România″, 
N.Milian, A.Munteanu, P.Manoliu, 
I.Grigore, A.Tănase, L.Săftoiu;
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″Hazarde geomorfologice în Masivul 
Piatra Craiu lu i ″ ,  A.Munteanu,  
N.Milian, L.Comănescu, A. Nedelea;

Participare la atelierul de lucru 
“Cryoland Dissemination Workshop” – 
al proiectului FP7 “Cryoland”(GMES 
Service Snow and Land Ice), 06-
08.12.2014 la Innsbruck, Austria, ca 
utilizator principal în cadrul proiectului 
CryoLand;

Participare la lucrările Sesiunii anuale 
de Comunicări Ştiinţifice a ANM,        
6-7.11.2014, cu lucrarea ″Manifestări 
de vreme extremă din cursul iernii 
2013-2014″, Narcisa Milian, Irinel 
Grigore;  

La finalul sezonului a început întoc-
mirea Bilanţului nivologic al sezonului 
de iarnă 2013-2014;

Suntem parteneri în Proiectul Euro-
pean Snowball, alături de Norwegian 
Computing Centre şi INHGA România, 
Universitatea de Vest Timişoara şi 
UTCB Bucureşti, până în aprilie 2017.

– Măsurarea radia-
ției solare s-a efectuat în cadrul rețelei 
naționale de stații radiometrice unde s-a 
monitorizat orar, în regim automat, 
radiația solară globală, difuză și radiația 
netă (bilanțul total de radiație) la un număr 
de 7 stații și radiația solară globală la      
29 de stații. La acestea se adaugă și 
măsurătorile de radiație solară directă cu 
incidenta normală care se efectuează la 
stația de altitudine Fundata. 

În regim de activitate curentă colec-
tivul de radiometrie a analizat datele de 
radiație din rețea, în mod special cele     
de radiație difuză, pentru a controla 

OBSERVAŢII DE ALTITUDINE 

Radiația solară 

corectitudinea umbririi senzorilor de 
măsură. Monitoringul datelor radiometrice 
(radiaţia solară directă, difuză, globală şi 
reflectată, bilanţ radiativ şi iluminare 
naturală) a constat în controlul tehnic și 
etalonarea aparaturii radiometrice de la 
trei stații cu etalonul actinometric termo-
electric de tip Linke Feussner și pirano-
metrul tip B&W – 002.

–  Datele de chimia 
aerului (bioxidul de azot, ozonul tropo-
sferic și aciditatea precipitațiilor) obținute 
la stația GAW (Global Atmospheric Watch) 
de la Fundata au fost controlate și validate 
și s-au efectuat prelucrările statistice în 
vederea determinării valorilor medii  
lunare și a valorilor maxime și minime 
înregistrate în 2014.

În anul 2014 a continuat 
efectuarea măsurătorilor de ozon total la 
București, înregistrarea acestora în baza 
de date şi transmiterea lor la centrele 
mondiale de colectare din Grecia şi 
Canada. Determinarea conținutului total 
de ozon s-a efectuat zilnic (exceptând 
zilele cu precipitații), într-un interval cât 
mai larg de grosimi optice ale atmosferei, 
în general, între orele 09-16 (timp local). 

 – Progra-
mul de măsurători meteorologice în 
altitudine a continuat la Observatorul 
Aerologic Bucureşti cu două radioson-
daje pe zi (la termenele standard 00:00    
şi 12:00 UTC). Măsurătorile au fost 
efectuate cu echipamente de radiosondaj 
DigiCORA III, modernizate pentru tipul de 
radiosonde RS 92 și sistemele de 
determinare a vântului Loran-C si GPS. 

De asemenea, s-au efectuat son-  
daje de vânt cu balonul PILOT, zilnic        
la termenul standard de observaţie                 
06:00 UTC, la stația Aerologică București.

Chimia aerului

Ozon total –

Observaţii de altitudine
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Monitoringul datelor aerologice

Monitoringul observațiilor aerologice 
s-a realizat în mod sistematic folosindu-se 
proceduri automate, grafice şi numerice şi 
a constat în controlul calității și validarea 
datelor, elaborarea diagramelor termo-
dinamice STUWE, prelucrarea statistică 
în vederea actualizării bazei de date, 
determinarea parametrilor climatici de 
altitudine, elaborarea şi transmiterea în 
fluxul informațional a mesajelor CLIMAT-
TEMP, etc. Diagramele aerologice Stuwe 
(fotografia alăturată) conțin o serie de  
parametri termodinamici derivați și sunt 
folosite în activitatea de prognoză locală a 
vremii.

OBSERVAŢII RADAR

Rețeaua națională de radare meteo-
rologice a furnizat informații importante 
despre sistemele de nori și precipitații 
(intindere, dezvoltare verticală, direcție și 
viteza de deplasare, tendința de evoluție) 
precum și despre fenomenele pericu-
loase asociate: căderi de grindină, 
precipitații abundente, intensificări de 
vânt, tornade. 

Produsele radarelor din rețeaua 
națională au avut o disponibilitate medie 
anuală care a asigurat o foarte bună 
supraveghere meteorologică generală a 
atmosferei din zona României și a permis 
emiterea  avertizărilor nowcasting în timp 
util. 

În cursul anului 2014 a fost atent 
urmărită funcționarea radarului în bandă 
C de la Craiova, aflat în perioada de 
garanție, ca urmare a echipării lui cu 
receptor digital (în locul celui analogic) la 
sfârșitul anului 2013. Întrucât, în 
funcționarea radarului modernizat, au 
existat câteva neconformități cu cerințele 
și acestea nu au fost complet rezolvate în 
decursul perioadei de garanție, s-a cerut 
și s-a obținut, de la producător, extinderea 
perioadei de garanție cu 8 luni.

Pentru cele doua radare în bandă C, 
de la București și Craiova s-a identificat 
posibilitatea de afișare a produselor 
fiecăruia cu aplicația dedicată a celuilalt.  
Se pot afișa atât produsele generate la 
sfârșitul fiecărei scanări cât și cele de  
timp real. În acest fel s-a pus la dispoziția 
meteorologilor nowcasting un nou instru-
ment de comparare și completare a 
informațiilor radar din zona Câmpiei 
Române.

În figura 1 sunt prezentate imagini   
(în timp real) de la București și Craiova, 
afișate pe calculatorul radar dedicat,      
cu aplicația dedicată a radarului de la 
București.

A fost realizat și un nou produs de 
mozaic local radar (care integrează 
informațiile radarelor de la București și 
Craiova), afișabil cu aplicația Edge 
(proprie radarelor DWSR 2500C, în  
banda C). Produsul Mosaic (CSRB), 
prezentat în figura 2, se poate afișa atât la 
București cât și la Craiova. Deocamdată 
se integrează doar informațiile de 
reflectivitate radar la prima elevație 
(Filtered Intesity – Horizontal- tilt 0).
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Fig. 1. Radar București – Imagini de reflectivitate în timp real – EDGE Realtime Filtered Intesity 
(Horizontal) de la București (stânga) și de la Craiova (dreapta), afișate pe calculatorul radar de 

la București

  

Fig. 2. Mozaic Local Radar incluzând informațiile de la București și Craiova 
– Reflectivitate la prima elevație – CSRB Reflectivity Product
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OBSERVAŢII DE LA SATELIŢII 
METEOROLOGICI

Prelucrarea produselor SAF în mod 
operațional se realizează prin extragerea 
parametrilor de interes și crearea unor 
produse satelitare georeferențiate clasifi-
cate, exportul acestora în format Tiff pe 
zona Europei sau a României, implemen-
tarea algoritmului de prelucrare în mod 
operațional și stocarea produselor într-o 
arhivă pe o perioadă de maxim o lună. 

1. Produsul satelitar H-05 (PR-OBS-5): 
“Accumulated precipitation at ground 
by blended MW and IR” (Precipitații 

cumulate la sol, în domeniul micro-
undelor și IR) este obținut în cadrul 
centrului H-SAF “Satellite Application 
Facility on Support to Operational 
Hydrology and Water Management”,  
cu o frecvență de 96/zi, pentru intervale 
de 3, 6, 12 și 24 ore. 

Descrierea produsului PR-OBS-5: 
acoperire: 25-75° latitudine N, 25° 
longitudine V- 45° longitudine E; 
rezoluție temporală: 4 produse la 3 ore 
(sunt integrate măsurătorile în IR și în 
microunde pentru intervale de 3, 6, 12, 
respectiv 24 ore);
rezoluția spațială: 8 km;
diseminarea datelor: via EUMETCast;
formatul datelor: grib.

Fig. 1. Exemplu de produse PR-OBS-5 pentru zona României
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2. Produsul satelitar H-13 (SN-OBS-4): 
“

” (Echivalentul de apă din 
stratul de zăpadă măsurat în domeniul 
microundelor) este obținut în cadrul 
centrului H-SAF. (Fig. 2)

Snow water equivalent by MW 
radiometry

Fig. 2. Exemplu de produs SN-OBS-4, 
01.02.2014.

Descrierea produsului SN-OBS-4:
acoperire: 25-75° latitudine N, 25° 
longitudine V-45° longitudine E; 
rezoluție temporală: zilnic/medie 
săptămânală;
rezoluția spațială: 10-30 km;
diseminarea datelor: via EUMETCast;
formatul datelor: grib/png.

3. Produsul  (SN-OBS-2): 
“

 (Starea zăpezii (uscată/umedă) 
în domeniul microundelor) este obținut 
în cadrul centrului H-SAF. (Fig. 3)

satelitar H-11
Snow status (dry/wet) by MW radio-

metry”

Fig. 3. Exemplu de produs SN-OBS-2, 
29.01.2014 

Descrierea produsului SN-OBS-2:
acoperire: 25-75° latitudine N, 25° 
longitudine V-45° longitudine E; 
rezoluție temporală: 1/zi;
rezoluția spațială: 10-30 km (grid de 
0.25 grade);
diseminarea datelor: via EUMETCast;
formatul datelor: grib;

4. Produsul satelitar H-10 (SN-OBS-1): 
“

” (Masca de zapadă) 
este obținut în cadrul centrului H-SAF. 
(Fig. 4).

Snow detection (snow mask) by 
VIS/IR radiometry

Fig. 4. Exemplu de produs SN-OBS-2, 
07.04.2014

Descrierea produsului SN-OBS-1:
acoperire: 25-75° latitudine N, 25° 
longitudine V-45° longitudine E; 
rezoluție temporală: zilnic;
rezoluția spațială: 1-5 km;
diseminarea datelor: via EUMETCast;
formatul datelor: hdf5/png.

5. Produsul satelitar H-12 (SN-OBS-3): 
“

” (Acoperirea efectivă cu 
zăpadă prin spectrul vizibil/infraroșu) 
este obținut în cadrul centrului H-SAF. 
(Fig. 5)

Descrierea produsului SN-OBS-3:
acoperire: 25-75° latitudine N, 25° 
longitudine V-45° longitudine E; 
rezoluție temporală: zilnic;
rezoluția spațială: 5-10 km;
diseminarea datelor: via EUMETCast;
formatul datelor: HDF5/png.

Effective snow cover by VIS/IR 
radiometry
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6. Produsul satelitar Fractional Cloud 
Cover (CFC): “Fractional Cloud Cover” 
(Acoperirea parțială cu nori) este 
obținut în cadrul centrului CM-SAF 
“The Satellite Application Facility on 
Climate Monitoring”. (Fig. 6).

Fig. 5. Exemplu de produs SN-OBS-3 
pentru zona Romaniei, 15.05.2014

Produsul este operațional pentru două 
seturi satelitare, și anume: 

– AVHRR/ sateliți polari orbitali, arie 
de bază (baseline area) și AVHRR/ 
sateliți polari orbitali, zona arctică 
(Arctic area)

– SEVIRI/MSG.
Produsul este oferit la nivel zilnic 

(valoare medie) sau lunar (valoare medie 
sau valoare medie a ciclului diurn).

Descrierea produsului CFC, Seviri/ 
MSG:

acoperire: CM SAF baseline area 
(30N-80N, 60W-60E) în perioada 

01.09.2005 – 09.05.2007 sau MSG full 
disk (include Europa, Africa, Oceanul 
Atlantic) în perioada 01.05.2007 – 
prezent;
rezoluție temporală: zilnic;
rezoluția spațială: 15x15 km²;
proiecție: sinusoidală;
diseminarea datelor: via EUMETCast;
formatul datelor: HDF5/NetCDF.

7. Produsul satelitar Cloud Top Height 
(CTH): “Cloud Top Height” (Înălțimea 
vârfurilor norilor) este obținut în cadrul 
centrului CM-SAF. (Fig. 7)

Fig. 6.  Exemplu de produs CFC, 10.06.2014

Produsul este operațional pentru două 
seturi satelitare, și anume:  

– AVHRR/ sateliți polari orbitali, arie de 
baza (baseline area) și AVHRR/ 
sateliți polari orbitali, zona arctică 
(Arctic area);

– Seviri/MSG – produsul este oferit la 
nivel zilnic (valoare medie) sau lunar 
(valoare medie sau valoare medie a 
ciclului diurn).

Descrierea produsului CTH, Seviri/ 
MSG:   

rezoluție temporală: zilnic;
rezoluția spațială: 15x15 km²;
proiecție: sinusoidală;
diseminarea datelor: via EUMETCast;
formatul datelor: HDF5/NetCDF.

8. Produsul satelitar Cloud Top 
Pessure (CTP): “Cloud Top Pressure” 
(Presiunea vârfurilor norilor) este 

Fig. 7. Exemplu de produs CTH pentru zona 
Europei, 01.07.2014. 
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Descrierea produsului CTH, Seviri/ 
MSG:   

acoperire: CM SAF baseline area 
(30N-80N, 60W-60E) în perioada 
01.09.2005 - 09.05.2007 sau MSG full 
disk (include Europa, Africa, Oceanul 
Atlantic) în perioada 01.05.2007 –  
prezent;
rezoluție temporală: zilnic;
rezoluția spațială: 15x15 km²;
proiecție: sinusoidală;
diseminarea datelor: via EUMETCast;
 formatul datelor: HDF5/NetCDF.

9. Produsul satelitar Cloud top tempe-
rature (CTT): (“Temperatura varfurilor 
norilor”) este obținut în cadrul centrului 
CM-SAF “The Satellite Application 
Facility on Climate Monitoring”. (Fig. 9)
Produsul este operațional pentru două 

seturi satelitare, și anume: 
– AVHRR/ sateliți polari orbitali, arie de 

bază (baseline area) și AVHRR/ 

Fig. 8. Exemplu de produs CTP pentru zona 
Europei, 01.08.2014

sateliți polari orbitali, zona arctică 
(Arctic area);

– SEVIRI/MSG – produsul este oferit la 
nivel zilnic (valoare medie) sau lunar 
(valoare medie sau valoare medie a 
ciclului diurn).

Descrierea produsului CTT, Seviri/ 
MSG:   

acoperire: CM SAF baseline area 
(30N-80N, 60W-60E) în perioada 
01.09.2005 – 09.05.2007 sau MSG full 
disk (include Europa, Africa, Oceanul 
Atlantic) în perioada 01.05.2007 – 
prezent;
rezoluție temporală: zilnic;
rezoluția spatială: 15x15 km²;
proiecție: sinusoidală;
diseminarea datelor: via EUMETCast;
formatul datelor: HDF5/NetCDF.

Primul satelit din programul 
Copernicus al Agenției Spațiale Euro-
pene, Sentinel-1 a fost lansat pe data     
de 3 aprilie 2014, de pe aerodromul  
spațial european din Guyana Franceză. 
Sateliții ESA din seria Sentinel, fac parte 
dintr-un program de monitorizare globală 
care vrea să reprezinte o schimbare 
radicală în modul în care gestionăm 
mediul înconjurător, în care ințelegem     
și combatem efectele schimbărilor 
climatice.

Fig. 9. Exemplu de produs CTT pentru 
zona Europei, 01.09.2014

obținut în cadrul centrului CM-SAF. 
(Fig. 8).
Produsul este operațional pentru două 

seturi satelitare, și anume: 
– AVHRR/ sateliți polari orbitali, arie de 

bază (baseline area) și AVHRR/ 
sateliți polari orbitali, zona arctică 
(Arctic area);

– SEVIRI/MSG – produsul este oferit 
la nivel zilnic (valoare medie) sau 
lunar (valoare medie sau valoare 
medie a ciclului diurn).
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Fig. 10.  Sentinel 1 – exemplu de imagine din 
Sudul României (S1A_IW_GRDH_1SDV_
20141025T042121_20141025T042146_

002981_003643_75E0-ql)

Datele disponibile de la Sentinel 1 
sunt de tipul: 

Nivel 0: comprimate, pachete sursă 
neprocesate cu adnotări și informații 
auxiliare pentru a sprijini prelucrarea;

Nivel 1: 
– Slant-Range Single-Look Complex 

Products (SLC): date concentrate, 
realizate într-o singură fază, care 
conțin și informații de amplitudine;

– Ground Range Detected Geo-
referenced Products (GRD): date 
concentrate proiectate la nivelul 
solului, detectate și realizate în 
mai multe faze. Datele sunt 
proiectate la nivelul solului cu 
ajutorul unui model elipsoid al 
Pământului, menținând originală 
traiectoria satelitului și incluzând 
informații complete de geo-
referință; 

Nivel 2: Câmpul de Vânt Oceanic, 
informații despre valuri și curenți de 
suprafață derivate din datele SAR. 

Caracteristicile datelor Sentinel 1:
Stripmap mode (SM): 80 km swath,  
5 m x 5 m rezoluție, o singură fază;
Interferometric Wide Swath mode 
(IWS): 240 km swath, 5 m x 20 m 
rezoluție, o singură fază;
Extra Wide Swath mode (EWS):  
400 km swath, o singură fază;
Interferometric Wide Swath mode 
(IWS): 240 km swath, 25 m x 80 m 
rezoluție, trei faze;
Wave mode (WM): 20 km x 20 km,  
20 m x 5 m rezoluție, o singură fază.

Momentan, sunt disponibile produ-
sele de Nivelul 1 (SLC și GRD). Modulul 
pentru cele două tipuri de produse este 
IWS. Forma de vizualizare și descărcare 
este realizată printr-un portal al Agenției 
Spațiale Europene (ESA). 

Descrierea produselor SLC și GRD:
orbita: solar-sincronă, aproape polară, 
ciclul de repetiție 12 zile, lungimea 
totală a ciclului 175 zile;  
acoperire completă a Pământului după 
fiecare ciclu de repetiție orbital; 
rezoluția spațială: IWS 5 m x 20 m 
rezoluție pentru o singură fază și 25 m x 
80 m rezoluție pentru trei faze;
proiecție: Geographic WGS84 pentru 
produsele GRD;
diseminarea datelor Level 1: în 
prezent, portal online;
formatul datelor: TIFF, XML.

Fig. 11. Sentinel 1 – două imagini succesive 
din Sudul României (S1A_IW_GRDH_1SDV_

20141013T042056_20141013T042121_
002806_003299_0693  și S1A_IW_GRDH_

1SDV_20141013T042121_20141013T042146_
002806_003299_FC6F)
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Fig.12.  Sistemul actualizat de recepție, 
prelucrare, vizualizare și diseminare a datelor 

de la sateliții de observare a Pământului

În luna noiembrie 2014 au început 
pregătirile pentru trecerea de la utilizarea 
standardului DVB-S pentru recepția 
fluxului de date EUMETCast, la noul 
standard DVB-S2.

În prezent, EUMETCast Europa   
are atribuită o rată netă de transfer de        
20.5 Mbps pentru transponderul (transmi-
țătorul) de pe EUTELSAT 9A. Rata 
maximă de date utilizabile pe transpon-
derul satelitului curent este de 29 Mbps, 
folosind DVB-S. În următorii ani, odată   
cu lansarea de noi sateliți și introducerea 
de noi fluxuri de produse, ratele de 
diseminare a datelor vor crește cu mult 
dincolo de capacitatea curentă a unui 
singur transponder de pe satelit. 
Standardul DVB-S2 este mult mai eficient 
în utilizarea resurselor prin satelit și 
permite transferul semnificativ mai mare, 
comparativ cu DVB-S. Un nou satelit de 
comunicații a fost selectat pentru serviciul 
EUMETCast Europa pe baza DVB-S2: 
EUTELSAT 10A.

Standardul DVB-S2 va oferi o 
implementare mai flexibilă la prețuri 
accesibile și va permite serviciului să 
crească fără a perturba serviciile deja 
existente pentru utilizatori datorită modifi-
cărilor de configurare frecvent apărute. 
Pentru noul satelit vor fi disponibile 
transpondere suplimentare care vor  
putea fi adăugate atunci când este 
necesar, fără a afecta utilizatorii.

Noul serviciu oferă utilizatorilor o 
soluție accesibilă pentru un volum mare   
al recepției de date satelitare, oferind 
acces la o gamă largă de date și produse 
din sateliții existenți și viitori.

Sistemul actual de recepție, prelu-
crare, vizualizare și diseminare a datelor 
de la sateliții de observare a Pământului  
va fi înlocuit cu un sistem actualizat, 
conform standardului EUMETCast DVB-
S2 (Fig. 12)

Pentru recepționarea serviciului de 
volum mare, va fi necesară instalarea  

unei antene mai mari (cel puțin 1.8 m 
pentru poziția geografică a României). 
Receptoarele DVB-S vor fi înlocuite cu 
receptoare pe deplin conforme cu DVB-
S2. Aceste receptoare, vor putea recep-
ționa și serviciul curent DVB-S. 

Prognozele elaborate de către 
personalul CNPM pe parcursul anului 
2014 au avut un grad ridicat de realizare 
(peste 85%), în parte datorită calificării 
profesionale corespunzătoare a mem-
brilor acestui colectiv şi, în bună masură, 
datorită dotărilor tehnice moderne de  
care dispune 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, precum şi de la 
sateliţii meteorologici.

Datele meteorologice colectate de 
la staţii sunt administrate automat, în 
regim continuu, de către sisteme inte-

____ Prognoza vremii ____

ASPECTE TEHNICO-ȘTIINȚIFICE 
ALE ACTIVITĂȚII DIN 2014



72

RAPORT ANUAL  2014

ACTIVITĂȚI OPERATIVE DE BAZĂ

rologie) 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 aproape 
până la eliminare completă, sunt econo-
misite resurse financiare necesare dise-
minării în alte moduri a informaţiei cu 
specific meteorologic şi sunt diversificate 
formatele de prezentare a acesteia.

Pe baza volumului mare de infor-
maţii diagnostice şi produse prognostice, 
în cadrul CNPM se desfăşoară activitatea 
operativă vizând  elaborarea prognozelor 
meteorologice. Astfel de prognoze esti-
mează evoluţia vremii atât pe medie 
durată, până la tendinţa pentru intervalul 
următoarelor două săptămâni, cât şi cu 
anticipaţia cea mai redusă (cum este cazul  
avertizărilor de vreme severă imediată – 
tip nowcasting – pentru areale restrânse şi 
intervale de timp mai mici de 6 ore). 

Sistemul meteorologic naţional 
integrat SIMIN este principalul mijloc 
pentru extragerea, dar şi pentru disponi-
bilizarea ulterioară, a informaţiilor 
necesare elaborării diagnozelor şi prog-
nozelor meteorologice. De asemenea, 
prin acest sistem, este asigurat accesul 
rapid la imageria satelitară şi radar, 
precum şi la variabilele meteorologice 
colectate de la staţiile de observaţie din 
reţeaua naţională, date necesare pentru 
monitorizarea stării reale a atmosferei şi la 
estimarea celei probabile în contextul 
elaborării prognozelor meteorologice.     
Şi în acest an, aplicaţiile software 
NEXREAP si MESSIR-VISION au consti-
tuit sistemele de vizualizare folosite în 
cadrul CNPM.

În anul 2015 s-a avut în vedere, ca 
şi în anii precedenţi, desfăşurarea activi-
tăţii de prognoză având ca principal 

1. ASPECTE  ȘTIINȚIFICE

grate de aplicaţii software dedicate, sub 
supravegherea unor operatori calificaţi, 
sunt validate în flux continuu şi disponi-
bilizate în timp real pentru valorificare în 
cadrul CNPM, pentru monitorizarea 
situaţiei meteorologice la nivel naţional.

Avertizările de fenomene de vreme 
severă sunt elaborate conform metodo-
logiei şi regulamentelor în vigoare şi sunt 
diseminate prin intermediul sistemelor 
dedicate (site, fax, e-mail, telefon, 
mijloace media). Actualizarea atenţio-
nărilor şi avertizărilor de interes general  la 
nivel naţional este realizată la fiecare    
trei ore, pe toată durata valabilității 
respectivului mesaj. 

Pentru elaborarea diferitelor tipuri 
de diagnoze meteorologice, pentru un 
număr dat de staţii, intervale şi parametri, 
sunt folosite aplicaţiile software dezvol-
tate şi perfecţionate continuu în cadrul 
CNPM (SINAPSA SINTEGRATOR). 
Diseminarea diverselor produse de 
prognoză (texte, hărţi, date prelucrabile) 
se efectuează în regim operativ, prin 
sistemul 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 sunt 
trimise către numeroşi clienţi, atât din 
mass-media la nivel național, cât și local – 
posturi de televiziune și radio, cotidiane –, 
cât şi către diverşi alţi beneficiari). Această 
procedură de diseminare este în prezent 
utilizată în cadrul tuturor Serviciilor 
Regionale de Prognoză a Vremii, a căror 
activitate este desfăşurată în strânsă 
corelaţie şi bazată pe o permanentă 
comunicare cu Centrul Naţional de 
Prognoză Meteorologică.

Sistemul ARCA asigură un flux 
continuu de informaţie în timp real între 
sursă (Administraţia Naţională de Meteo-
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obiectiv anticiparea şi minimizarea efec-
telor impactului evenimentelor meteo-
rologice extreme.

Personalul CNPM a beneficiat de 
cursuri de perfecţionare a pregătirii 
profesionale atât pe plan intern, în 
contextul examenelor de ocupare a 
funcţiilor de meteorolog principal,  gradul I 
şi II, prin stagii de pregătire specializată 
organizate chiar în cadrul Centrului, cât   
şi pe plan extern, prin stagii de perfec-
ţionare şi training organizate de către 
centre meteorologice europene.

Concretizarea activităţii de perfec-
ţionare individuale din decursul anului      
s-a materializat prin lucrări ştiinţifice ale 
căror rezultate au fost prezentate în 
cadrul Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice a 
Administraţiei Naţionale de Meteorologie, 
care s-a desfăşurat la sediul Adminis-
traţiei, în luna noiembrie.

În ceea ce priveşte activitatea 
operativă, Centrul Naţional de Prognoză 
Meteorologică şi-a îndeplinit şi în acest   
an sarcina de a emite şi difuza în mod 
operativ şi în timp util materiale infor-
mative destinate factorilor decizionali    
din administraţia locală, mijloacelor de 
informare în masă şi direct publicului,   
prin intermediul buletinelor meteorologice 
cuprinzând intervenţia meteorologului de 
serviciu, buletine filmate în cadrul 
Administrației Naționale de Meteorologie 
şi postate pe site-ul Administraţiei de trei 
ori pe săptămână, pe întreg parcursul 
anului.

Elaborarea prognozelor având 
interval de anticipaţie mai mare de două-
sprezece ore s-a realizat în urma  
analizării numeroaselor modele numerice 
de prognoza pe care meteorologii le au   
la dispoziție – atât modele globale (dintre 
care se remarcă cel al Centrului European 
de Prognoze pe Durata Medie, ECMWF), 
cât şi modele de arie limitată rulate pe 
plan local (ALARO, ALADIN, COSMO-
HRM). Gradul de realizabilitate al 

estimărilor oferite de aceste modele a fost 
şi el monitorizat permanent, pentru a 
furniza informaţii cu privire la perfor-
manţele lor în diverse conjuncturi termo-
barice şi pentru perioade diferite (sezon 
rece, sezon cald) si reparametrizarea la 
nivel de subgrilă a modelului în funcţie    
de rezultatele obținute, în strânsă legătură  
cu departamentele de modelare numerică 
din cadrul Administrației Naționale de 
Meteorologie.

La Serviciul Regional de Prognoză a 
Vremii Sibiu din cadrul CMR Transilvania 
Sud s-a desfăşurat programul de nivo-
meteorologie, privind estimarea riscului 
de avalanşă în masivele Bucegi şi 
Făgăraş, program care face parte din 
tema operativă A.I.5 – "Monitorizarea 
stratului de zăpadă şi evaluarea riscului  
de producere a avalanşelor. Metodologii     
de evaluare a riscului de avalanşă". 
Activitatea operativă a constat din efec-
tuarea de observaţii şi măsurători 
nivologice, corectarea şi prelucrarea 
datelor, emiterea buletinelor nivologice   şi 
diseminarea informaţiilor. 

Observaţiile au fost efectuate de 
două ori pe zi, în platforma staţiilor meteo-
rologice Vârful Omu, Sinaia, Predeal (din 
cadrul CMR Muntenia) şi Bâlea-Lac (din 
cadrul CMR Transilvania-Sud). În total 
1512 de observaţii zilnice, din care 1024  
în cursul sezonului de iarnă 2013-2014  
(în perioada 01 ianuarie – 31 martie la 
toate cele patru staţii, iar între 01 aprilie – 
15 iunie la Bâlea-Lac şi Vârful Omu) şi 488 
în sezonul de iarnă 2014-2015 (între      
01 noiembrie – 31 decembrie 2014, la 
toate cele patru staţii).

Măsurătorile săptămânale constau 
în sondaje de rezistenţă şi profile strati-
grafice realizate în apropierea platfor-
melor staţiilor meteorologice, pe toată 
perioada când stratul de zăpadă este 
continuu şi mai mare de 20 cm. Sondajele 
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şi profilele stratigrafice au fost efectuate 
atât în siturile prestabilite de lângă staţiile 
meteorologice, cât şi în alte situri, 57 în 
perioada 01 ianuarie – 29 mai 2014 
(pentru sezonul de iarnă 2013-2014) şi 10 
în intervalul 21 noiembrie – 31 decembrie 
2014 (pentru sezonul de iarnă 2014-
2015); în total 67 de măsurători.

În cursul anului 2014, au fost 
emise 56 informări bisăptămânale şi 20 
de buletine nivologice, din care 46 de 
informări şi 15 buletine nivologice pentru 
sezonul de iarnă 2013-2014, în perioada 
01 ianuarie 2014 – 02 iunie 2014, iar 
pentru sezonul 2014-2015 (în noiembrie 
şi decembrie), 10 informări şi 5 buletine 
nivologice.

În perioada iunie-septembrie 2014 
s-a lucrat la corectarea datelor şi întoc-
mirea Bilanţului nivologic al sezonului de 
iarnă 2013-2014.

În ceea ce privește activitatea 
operativă, de elaborare a mesajelor de 
alertă pentru fenomene meteorologice 
periculoase, pe tot parcursul anului 2014, 
mesajele de atenționare și avertizare 
despre evenimente de vreme severă,  
care urmau să afecteze regiuni întinse   
ale țării, au fost emise folosind praguri de 
risc standard pentru fenomenele meteo-
rologice cu potențial distructiv progno-
zate, România respectând normele 
europene din acest domeniu și codurile 
de culoare definitorii pentru fiecare 
categorie de risc.

Aceste mesaje au fost supli-
mentate, după caz, de mesaje avertizând 
asupra unor fenomene meteorologice 
periculoase imediate, care au acoperit 
zone restrânse, în intervale scurte de 
timp. În acest proces, un rol esențial îl 
deține sistemul de radare Doppler și 
experiența meteorologilor în elaborarea 
de prognoze pe durată foarte scurtă, 
vizând evenimente de vreme severă 

iminentă (nowcasting – 1-6 ore, cel mult 
12 ore).

Varietatea şi severitatea fenome-
nelor meteorologice care s-au produs     în 
decursul anului 2014 a determinat 
emiterea de către CNPM a unui număr 
total de 79 de mesaje de alertă meteo-
rologică pe scurtă și medie durată, de 
interes regional și național, dintre care    
28 de informări, 37 de atenționări cod 
galben și 14 avertizări cod portocaliu. 
Totodată, pentru monitorizarea aspectelor 
de vreme severă imediată, au fost 
elaborate 2749 de atenţionări şi avertizări 
de tip nowcasting, emise atât de către 
CNPM pentru Muntenia, cât şi de Centrele 
Regionale pentru fiecare regiune 
deservită, dintre care 2665 de cod galben, 
81 de cod portocaliu şi 3 de cod roşu. 

În anul 2014, În cadrul Centrului 
Național de Prognoză Meteorologică au 
fost dezvoltate și utilizate aplicațiile 
software de tip consola, desktop si web 
(accesibile pe Internet). Aceste aplicații au 
fost create cu resurse exclusiv interne, 
folosind medii de dezvoltare gratuite și 
continuă să contribuie la administrarea 
informațiilor cu specific meteorologic – fie 
că este vorba de mesaje de la stații, 
produse de prognoză, mesaje de averti-
zare sau documente de interes general.

A.  Aplicații web

administrarea mesajelor de vreme 
severă (avertizări) de la stațiile 
meteorologice și posturile pluvio-
metrice din România;
crearea de diagnoze cantitative pentru 
toate staț i i le meteorologice din 
România și pentru seturile de stații 
arondate Serviciilor Regionale de 
Prognoză Meteorologică (SINtegrator-
web);

2. ASPECTE TEHNICE
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administrarea și arhivarea documen-
telor de interes comun în cadrul 
Administrației Naționale de Meteo-
rologie;
editarea prognozelor se face dintr-un 
panou de control care centralizează 
toate textele de prognoză de interes 
național și pentru București.

B.  Aplicații software dedicate:

creării de diagnoze speciale pentru 
seturi mici de stații;
arhivării prognozelor în format text și 
pentru localități;
prezentării în timp real a mesajelor de 
avertizare de interes național;
creării de diagnoze cantitative pentru 
toate stațiile meteorologice din 
România și pentru seturile de stații 
arondate Serviciilor Regionale de 
Prognoză Meteorologică;
prezentării sumare a stării curente a 
vremii în toate localitățile din România 
unde există stații meteo. Informațiile 
curente sunt stocate într-o bază de 
date creată special în acest scop și 
administrată de către Laboratorul de 
Prelucrare și Administrare a Bazelor de 
Date;
transpunerii informațiilor despre starea 
vremii în formate specifice altor 
aplicații software de prezentare video 
folosite de clienții Administrației 
Naționale de Meteorologie;
atenționării utilizatorului despre 
diverse activități care trebuie efectuate 
periodic sau o singură dată;
transformării unor informații din mesa-
jele sinoptice în formate accesibile 
unor terți (plafonul norilor și tipul 
acestora);
monitorizării contractelor cu clienți ai 
Administrației Naționale de Meteo-
rologie.

C. Aplicație web pentru adminis-
trarea produselor de prognoză desti-
nate clienților Administrației Naționale 
de Meteorologie care activează în 
mass-media, parte a unui sistem 
software integrat.

crearea, prezentarea și arhivarea 
produselor de prognoză în format text 
și în format grafic. Pot fi create și 
prezentate prognoze în format text și 
grafic și prognoze non-standard pentru 
fiecare din clienții abonați la acest 
serviciu. Prezentarea se face în format 
tabelar și pe harta teritoriului național. 
Mesajele de avertizare de interes 
național și local sunt de asemenea 
create și prezentate în această 
aplicație;
preluarea, analizarea și prezentarea 
informațiilor despre starea vremii la 
toate stațiile meteorologice din 
România. Unele din aceste informații 
sunt transformate în formate integra-
bile în aplicații software utilizate de 
diverși clienți ai noștri. Prezentarea se 
face în format tabelar și pe harta 
teritoriului național, aceste proceduri 
fiind efectuate de aplicația web;
prezentarea imaginilor satelitare și 
RADAR de interes public, a alertelor 
meteorologice la nivel european;
prezentarea stării vremii în sistemele 
Google Earth, Google Maps și 
Microsoft Virtual Earth;
analizarea prognozei de până la 3 zile 
pentru localități din România și trans-
formarea acesteia pentru integrare în 
aplicații software de verificare a prog-
nozei;
monitorizarea avertizărilor meteoro-
logice de interes național și local;
arhivarea produselor de prognoză;
preluarea produselor de prognoză 
pentru localități din aplicația web și 
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transformarea și trimiterea acestora la 
diverși clienți.

Activitatea Științifică din cadrul 
Laboratorului de Tehnici pentru Prognoza 
Nowcasting și a Fenomenelor Meteo 
Severe a fost focalizată pe două direcții 
principale: activitate quasi-operațională și 
didactică. Activitatea quasi-operațională  
a constat în alcătuirea unei prognoze de 
fenomene meteorologice severe pe un 
interval de 12/24 ore și pe monitorizarea 
permanentă a vremii pe teritoriul național. 
Această activitate s-a bazat în special pe 
informațiile oferite de Rețeaua Națională 
de Radare Meteorologice, parte inte-
grantă a SIMIN, dar și pe informații 
adiționale, necesare activității descrise, 
provenite de la instrumentele de obser-
vații operaționale la stațiile meteorologice, 
date de aerosondaj, ieșiri ale modelelor 
numerice atmosferice și date de satelit. 
De asemenea, membrii laboratorului au 
desfășurat activități constând în asistarea 
meteorologilor previzioniști nowcasting în 
cazul evenimentelor meteo severe.

Parte integrantă a activității quasi-
operaționale au constituit și studiile de 
cercetare efectuate în cadrul laboratorului 
pentru a sprijini activitatea operațională. 
Activitatea de cercetare a fost desfășurată 
și în cadrul unor proiecte științifice, al 
căror scop principal este de a îmbunătăți, 
spre exemplu, utilizarea datelor radar în 
prognoza viiturilor rapide. De asemenea, 
au fost realizate studii ce au avut drept 
obiectiv îmbunătățirea produselor radar. 
Drept exemplu, a fost testat un algoritm de 
identificare și eliminare a ecourilor non-
meteorologice din datele radar. Identifi-

____ Nowcasting ____

carea cazurilor de vreme severă ce au 
asociate riscuri, din cauza fenomenelor 
asociate (e.g., grindina severă) a fost 
abordată printr-o metodă ce a constat în 
dezvoltarea și analiza unor produse radar 
noi. Rezultatele activității de cercetare au 
fost prezentate la diverse evenimente 
științifice de profil. Participarea la astfel de 
evenimente s-a realizat fie pe plan 
național (ex., Conferința Anuală a 
Facultății de Fizică din cadrul Universității 
din București, Conferința Științifică  
Anuală a Administrației Naționale de 
Meteorologie), fie pe plan internațional, în 
cadrul unor conferințe cu participare a 
experților în domeniul meteorologiei radar 
și nowcasting. Un exemplu de astfel de 
conferință de anvergură este ERAD 
(European Conference on Radars in 
Meteorology and Hydrology), care în anul 
2014 a fost organizată de către Deutscher 
Wetterdienst (DWD) și Deutsches 
Zentrum fur Luft-und Raumfahrt (DLR), la 
Garmisch-Partenkirchen, Germania, în 
perioada 1-5 septembrie 2014, la care 
membrii laboratorului au contribuit cu 
prezentări ale studiilor științifice între-
prinse.

Membrii laboratorului au fost impli-
cați și în activități didactice organizate, la 
nivel național și internațional, desfășurate 
în cadrul Administrației Naționale de 
Meteorologie, prin intermediul Școlii 
Naționale de Meteorologie. Astfel, în 
perioadele 5-16 mai 2014, sub egida 
Organizaţiei Meteorologice Mondiale, în 
cadrul Proiectului IPA/2012/290-552 
„Rezistența sporită la dezastre în zona de 
vest a Balcanilor și Turcia” (Building 
Resilience to Disasters in Western 
Balkans and Turkey) a fost organizat de 
către Administraţia Naţională de Meteo-
rologie cursul de instruire cu tema “On-
the-job on Severe Weather Forecastings 
and Warnings”, la care au participat în 
calitate de cursanți meteorologi din 
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Albania. Proiectul IPA/2012/290-552 are 
ca obiective principale reducerea vulnera-
bilității țărilor din regiunea Balcanilor la 
dezastrele naturale, aliniându-se la 
obiectivele Cadrului de Acțiune Hyogo 

.

În cadrul programului de training, 
într-o primă etapă, le-au fost predate 
cursanţilor noţiuni de meteorologie 
sinoptică și mezoscalară, cunoștinţe 
privind tipuri de circulaţii la mezoscară, 
(urmărindu-se şi aprofundarea circu-
laţiilor mezoscalare particulare, spre 
exemplu circulația de briză) procese 
ciclogenetice (cu accent pe ciclogeneza 
în Marea Neagră şi/sau reactivarea 
ciclonilor de origine mediteraneană), 
fronturi atmosferice (inclusiv aspecte 
particulare privind frontogeneza de 
coastă), noţiuni despre convecţia pro-
fundă. Totodată, au fost prezentate 
modele conceptuale utilizate în prognoza 
furtunilor severe, principiile de bază ale 
monitorizării evoluţiei vremii cu ajutorul 
radarelor Doppler, utilizarea imageriei 
satelitare şi a informaţiilor privind activi-
tatea orajoasă în activitatea de now-
casting, estimarea cantităţilor de precipi-
taţii din date radar, interpretarea datelor 
privind vitezele Doppler, identificarea 
specificităţilor furtunilor severe cu 
produsele satelitare şi radar.

În a doua etapă li s-au prezentat 
cursanţilor sistemele de vizualizare utili-

(HFA), precum și sporirea rezistenței la 
schimbările climatice și întărirea coope-
rării in domeniul managementului riscului 
la dezastre, prin îmbunătățirea capaci-
tăților de furnizare și schimb de date/ 
informații în vederea reducerii riscului la 
dezastre

zate în cadrul CNPM pentru prognoza 
vremii (NEXREAP, Sintegrator, Messir 
Vision), sistemul integrat naţional SIMIN, 
precum şi sistemele şi aplicaţiile radar 
utilizate în activitatea de nowcasting 
(OmniWxTrack, PUP, VIPIR etc.). Au   fost 
detaliate aspecte privind procedurile de 
emitere a informărilor/atenţionărilor/ 
avertizărilor meteorologice şi pragurile 
folosite în cazul avertizărilor pe scurtă şi 
medie durată, precum şi pragurile folosite 
în cazul avertizărilor pe foarte scurtă 
durată (nowcasting).  

Training-ul a fost asigurat cu 
participarea personalului calificat din 
cadrul ANM, format din membrii ai 
Laboratorului de Tehnici pentru Prognoza 
Nowcasting și Fenomene Meteorologice 
Severe și membrii ai Centrului Național de 
Prognoză Meteorologică.

Referitor la alte activități didactice, 
experții laboratorului au participat, în 
calitate de lectori și experți radar, la 
organizarea de cursuri de pregătire cu 
participare internațională, cursuri al căror 
subiect principal a fost utilizarea produ-
selor radar în prognoza pe foarte scurtă 
durată. Un astfel de curs este „Aplicația 
datelor radar în prognoza pe foarte scurtă 
durată” (“Weather Radar Applications in 
Nowcasting for Weather Forecasters”), 
organizat de către EUMETCAL în colabo-
rare cu Serviciul Meteorologic German 
(DWD, Deutscher Wetterdienst). Experții 
laboratorului au participat la întâlnirile 
grupului de lucru pentru a pregăti 
următorul curs ce se va desfășura în 
decursul anului 2015.
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SITUAȚIA PRODUSELOR AGRO-
METEOROLOGICE PE PARCURSUL 

ANULUI 2014

În cadrul Programului Agrometeorologic 
Operațional și de deservire a informațiilor 
de specialitate către utilizatorii de profil 
agricol și factorii decizionali pe parcursul 
anului 2014, activitățile curente desfășu-
rate au fost:

exploatarea aplicațiilor specializate 
(AGROSERV, AGRO-SYNOP și 
AGRO-TEMPSOL) privind parametrii 
meteorologici și agrometeorologici, în 
vederea monitorizării condițiilor de 
vegetație pe parcursul principalelor 
faze de creștere și dezvoltare ale 
speciilor de câmp și pomiviticole; 

elaborarea Buletinelor Agrometeo-
rologice, care cuprind diagnoza și 
prognoza agrometeorologică la 
nivelul întregului teritoriu agricol al 
țării;

realizarea prognozelor agrometeo-
rologice pentru cele șase regiuni de 
interes agricol: respectiv Muntenia, 
Moldova, Transilvania și Maramureș, 
Dobrogea, Banat-Crișana și Oltenia.

elaborarea de informări agrometeo-
rologice specializate la cerere, 
respectiv societăți de profil agricol 
sau asigurări agricole, cu referire 
îndeosebi la impactul condițiilor agro-
meteorologice în anul agricol 2013-
2014, în diferite zone de cultură sau 
culturi agricole, pomi fructiferi și viță 
de vie;

diseminarea informațiilor agrometeo-
rologice către utilizatori, respectiv 

factori de decizie, fermieri, societăți 
de profil agricol, publicații de specia-
litate și mass-media (presă, televi-
ziune, radio  Antena Satelor).

Informațiile meteorologice și agro-
meteorologice elaborate, sunt diferențiate 
pe regiuni agricole, tipuri de culturi și 
genotipuri, validate și gestionate pe baza 
unor programe informaționale concepute 
modular pe structuri de date specializate 
care reprezintă în totalitate SISTEMUL  
DE MONITORING AGROMETEORO-
LOGIC. Acest sistem de monitorizare 
realizează colectarea în flux operațional  
și prelucrarea zilnică a parametrilor 
meteorologici și agrometeorologici spe-
cifici și constituie în ansamblul său baza 
de date termice și hidrice necesară pentru 
calculul indicatorilor agrometeorologici. 
Modul de prelucrare și interpretare a 
datelor meteorologice din punct de vedere 
agrometeorologic, se realizează utilizând 
aplicații specifice, respectiv AGRO-
SYNOP,  AGROSERV s i  AGRO-
TEMPSOL. Datele agrometeorologice 
reprezintă informații de specialitate 
provenite de la stațiile meteorologice cu 
program agrometeorologic din rețeaua 
națională de meteorologie (55 stații) și 
care sunt considerate reprezentative 
pentru suprafețele de interes agricol din 
România.

Activitatea operațională de agro-
meteorologie are ca principal produs 
BULETINUL AGROMETEOROLOGIC ce 
include diagnoza și prognoza condițiilor 
meteorologice și agrometeorologice, 
precum și recomandări de specialitate 
privind calendarul lucrărilor agricole.

________ Prognoza agrometeorologică ________
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Pe parcursul anului 2014 s-au 
realizat 52 de buletine agrometeorologice 
săptămânale la nivel de țară (care conțin 
diagnoze și prognoze), ce au cuprins un 
total de 711 hărți tematice, 102 tabele (cu 
valorile maxime și minime ale temperaturii 
aerului și solului, cantități maxime și 
minime de precipitații, pe regiuni agricole 
și în intervalele de referință specifice 
buletinelor agrometeorologice săptă-
mânale) și 136 imagini digitale ce redau 
starea de vegetație a culturilor agricole în 
platformele agrometeorologice aflate sub 
observație în cadrul programului de 
măsurători agrometeorologice de la 
stațiile meteorologice cu program agro-
meteorologic din rețeaua națională.

Totodată, în anul 2014 s-au elabo-
rat 365 de prognoze agrometeorologice 
săptămânale regionale, astfel: Oltenia-52, 
Muntenia-52, Moldova-52, Transilvania și 
Maramureș-52, Dobrogea-52, Banat-
Crișana-52, precum și prognoza agro-
meteorologică la nivelul Romaniei-53. 
Aceste prognoze agrometeorologice 
conțin informații privind evoluția condi-
țiilor meteorologice și agrometeorologice, 
recomandări de specialitate referitoare la 
calendarul agricol specific perioadei de 
interes și au fost transmise zilnic (la ora 
6:30), în direct la Radio Antena Satelor). 
Prognozele agrometeorologice au avut  
un grad de realizare cuprins între 
75...100%.

În anul 2014, săptămânal, bilunar 
sau lunar, s-au realizat și transmis 89 
articole de specialitate, care au cuprins 
estimări privind regimul termic din aer și 

sol, cantități de precipitații, rezerva de 
umiditate a solului pentru principalele 
culturi agricole (grâu de toamnă și 
porumb), starea fenologică a speciilor de 
câmp și pomi-viticole, pentru următoarele 
publicații și utilizatori agricoli:

– Revista “Profitul Agricol”: 50 articole;

– Revista “Ferma”: 12 articole;

– Revista “Gazeta Fermierului”: 12 arti-
cole;

– Revista “Lumea Satului”: 3 articole;

– Revista “Recolte Bogate”: 12 articole;

De asemenea, pe baza infor-
mațiilor primite de la Centrul European 
pentru Prognoza Vremii pe Termen   
Mediu (ECMWF) privind regimul termic al 
aerului și cantitățile de precipitații lunare, 
precum și a unui model de bilanț al apei   în 
sol, Laboratorul de Agrometeorologie a 
elaborat de hărți privind estimarea 
rezervei de umiditate în stratul de sol       
0-20 cm (ogor), precum și pentru culturile 
de grâu de toamnă și porumb, la diferite 
adâncimi de sol, respectiv 0-20 cm,         
0-50 cm și 0-100 cm. Aceste hărți elabo-
rate lunar cu o anticipație de 1-3 luni, au 
caracter orientativ și oferă o perspectivă 
generală asupra posibilității producerii 
fenomenului de secetă pedologică sau a 
exceselor de umiditate în sol pe întreaga 
perioadă de vegetație a culturilor de grâu 
de toamnă și porumb, în funcție de pers-
pectiva evoluției precipitațiilor lunare, 
gradul de realizare al acestor estimări fiind 
în medie de 85...95%. (fig. 1).

52 
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Sistemul Meteorologic Integrat Naţional 
(SIMIN) are la bază un sistem de tele-
comunicaţii meteorologice specializat 
având o reţea de telecomunicații meteo-
rologice care asigură conectivitaţile şi 
transferul operativ al datelor primare şi 
prelucrate în întreaga reţea meteo-
rologică a Administraţiei Naţionale de 
Meteorologie.

Prin această reţea de telecomu-
nicaţii, datele şi produsele meteorologice 
sunt colectate de la amplasamentul 
senzorilor şi locaţiilor radar, sunt trans-
mise la Serviciile Regionale de Prognoză 
a Vremii (SRPV) şi la Centrul Naţional    
de Prognoză Meteorologică (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 suprafață 
şi aerologice, informaţiile de la sateliţii 
meteorologici, produse radar la nivelul 
întregii țări, produse GRIB din modelele 
meteorologice etc.).

În anul 2014, 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 
CNPM. Odată ajunse la SRPV-uri, 
mesajele sunt validate/corectate, 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 

___Sistemul Naţional de Telecomunicaţii Meteorologice___

Estimare: 30 iunie 2014 Realizat: 30 iunie 2014

Rezerva de 
umiditate în 

stratul de sol 
0-100 cm

Rezerva de umiditate în limite satisfăcătoare 
și apropiate de optim, în majoritatea zonelor 
de cultură. Seceta pedologică moderată și 
puternică se vor înregistra pe areale agricole 
din Dobrogea, estul și sud-vestul Munteniei, 
vestul Crișanei și izolat în sud-estul Moldovei 

Conținutul de umiditate se situează la valori 
satisfăcătoare, apropiate de optim și optime în 
cea mai mare parte a teritoriului agricol.
Deficite moderate de apă în sol, în Dobrogea, 
Maramureș, Crișana, nord-vestul Banatului, 
estul Munteniei  și izolat în sud-estul Moldovei.

grâu estimare realizat

Fig. 1.
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transportul datelor şi produselor meteo-
rologice în interiorul sistemului meteo-
rologic 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 1.

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 rețea  4 
amplasamente radar (Bârnova, Medgidia, 
Târnaveni şi Oradea), 6 SRPV-uri (Bacău, 
Constanța, Sibiu, Cluj, Timişoara şi 

Craiova) şi CNPM Bucureşti, fiind o reţea 
full-duplex  cu 11 noduri. 

Reţeaua VSAT permite şi trans-
misia “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 disponibi-
litate 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.

Fig. 1. Arhitectura sistemului de telecomunicaţii
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Principalele date primare/brute din 
Baza de Date a Administrației Naționale 
de Meteorologie încărcate în cursul anului 
2014 sunt:

date climatologice generale (orele de 
observație 00, 06, 12, 18) și de sinteză 
de la 159 stații în funcțiune (automate și 
manuale), orare/zilnice/ lunare, anul 
2014, validate; 

date operative sinoptice  (orare) de la 
159 stații pentru 2014, validate formal;

date operative pluvio (zilnice și lunare) 
de la 65 posturi pentru 2014, validate 
formal;

date orare de temperatură, presiune și 
umezeala aerului, 28 stații clasice cu 

Sistemul de Management al Fondului Naţional de Date 
Meteorologice

program redus pentru anul 2014, 
validate;

date orare privind durata de strălucire a 
soarelui de la 121 stații clasice și 
automate, care nu au traductori de 
radiație solară, pe anul 2014 validate; 

date istorice (date noi aferente 
deceniilor 1941-1950 şi 1951-1960) de 
la 27 de staţii meteorologice;

date brute din 10 în 10 minute pentru 
principalii parametri meteorologici de la 
114 stații automate pentru anul 2014;

date de precipitații brute pe 1 minut de la 
107 stații  automate pentru sezonul cald 
2014.

De asemenea, este configurată o 
reţea VPN, ce conectează staţiile meteo-
rologice 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.

Arhitectura sistemului de teleco-
municaţii este prezentată în figura 1.

În reţeaua globală GTS suntem 
conectaţi cu partenerii externi prin infra-

structura RMDCN (Regional Meteo-
rological Data Communication Network).

Administraţia Naţională de Meteo-
rologie este conectată la Reţeaua Globală 
de Telecomunicații GTS prin intermediul  
Reţelei Regionale de Comunicaţii de Date 
Meteorologice – RMDCN.  În cadrul GTS, 
Centrul Național București are conexiuni 
cu Centrul Mondial Moscova, cu Centrul 
Regional Sofia şi cu Centrul European 
pentru Prognoze Meteorologice pe Durată 
Medie(ECMWF).  Prin aceste conexiuni 
sunt recepţionate date şi produse meteo-
rologice din reţeaua OMM prin intermediul 
Sistemului Automat de Comutare de 
Mesaje – Messir COMM.

Exista foarte multe organizaţii 
naţionale  care au nevoie în activitatea   
lor curentă, de date şi informaţii meteo-
rologice, ca suport  decizional. 
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Anul 2014 s-a caracterizat prin:

Activitatea de întreținere și adminis-
trare a serverelor de baze de date, a 
sistemelor de gestiune baze de date, a 
serverelor de aplicații și a aplicațiilor 
gestionate de către laboratorul 
LPABD.

Stocarea datelor de observații de 
suprafață în două Baze de Date (una 
istorică și una operativă) și dezvol-
tarea instrumentelor de acces pentru 
toți utilizatorii acestor baze de date.

Instalarea la toate stațiile meteo-
rologice automate cu personal a noii 
versiunii de SiminConsole (3.8.6).  La 
Centrele Meteorologice Regionale de 
Colectare (CMR) s-a instalat versi-
unea nouă de  SiminRFC (3.8.4) pe 
sistem de operare Windows 7, iar la 
Centrul Național de Colectare (COF)  
s-a instalat SiminCOF (2.11.1).

Realizarea tuturor configurărilor 
pentru aplicațiile SOP în vederea  
extinderii numărului de ore posibile 
pentru mărimea „grosimea stratului de 
zăpadă” de la 4 la 24 pe zi.

Configurarea mesajelor DESE extin-
se cu măsurători de la traductorul 
DECAGON (traductor de umiditate a 
solului) la staţiile meteorologice: 
Alexandria, Bâcleș, Banloc, Bârlad, 
Călărași, Caracal, Chișineu Criș, 
Corugea, Cotnari, Darabani, Dej, 
Dumbrăveni, Iași, Oradea, Roșiori de 
Vede, Sânnicolau Mare, Satu Mare, 
Slatina, Slobozia, Tecuci, Târgu 
Secuiesc.

Dezvoltarea Sistemului de Manage-
ment al Fondului Național de Date 

Meteorologice prin proiectarea și 
implementarea de noi aplicații/ module 
pentru gestionarea, alimentarea, 
actualizarea și accesarea bazelor de 
date:

dezvoltarea aplicaţiilor: "Ordinul2_ 
digitizare" pentru introducerea 
datelor climatologice anterioare 
anului 1961 și "TM1_digitizare" 
pentru completarea datelor TM1 
(1961-2000). În acest scop s-a  
creat o schemă nouă (”digitizare”)  
în Baza de Date Climatologică 
Oracle, schema care este suport 
pentru  soluţia de ”image-keying”, 
soluție de încărcare a datelor 
istorice climatologice. 

proiectarea  unui modul informatic 
care include:

a) o aplicație de încărcare a regis-
trelor electronice în baza de date 
MSSQLServer și de intercom-
parare automată a datelor din 
Baza de Date Naţională Opera-
tivă de Colectare cu datele 
înscrise în registrele electronice. 
(fig, 1.)

b) o aplicaţie web accesibilă utili-
zatorilor (angajaţi ai birourilor 
meteorologice de la nivelul 
centrelor regionale) care au 
posibilitatea vizualizării și rezol-
vării diferenţelor constatate atât 
prin solicitarea corecţiilor în 
fluxul de date cât şi prin reali-
zarea corecţiilor în registrul 
electronic.
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Fig. 1.
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Grupul ALADIN

Activitatea operaţională

Începând cu 01 ianuarie 2014, noua 
versiune a modelului pe arie limitată 
ALADIN,  ALARO-0 baseline, este inte-
grată în mod operaţional, pe cluster-ul 
Linux IBM/BLADE. Modelul este integrat 
de 4 ori pe zi pe un domeniu ce cuprinde  
România (fig. 1), având 240 x 240 puncte 
de grilă,  6.5 km rezoluţia orizontală şi    
60 de niveluri verticale. Îmbunătăţirile 
aduse acestei versiuni au constat în: 

parametrizarea convecţiei adânci, 
modificările recente (a ratei de 
antrenare a aerului din mediul 
înconjurător din norul convectiv, a  
ratei de dezantrenare şi a ipotezei  
de închidere) vizând în special 
simularea ciclului diurn al precipita-
ţiilor convective; 

ajustarea termodinamică, în această 
schemă utilizându-se formula Xu-
Randall uşor modificată;

procesele microfizice.

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

Dezvoltările din cadrul dinamicii 
modelelor numerice de prognoză a   
vremii ALADIN/ALARO au avut ca scop 
îmbunătățirea nucleului dinamic al mode-
lului. În acest sens s-au realizat experi-
mente în vederea îmbunătăţirii metodelor 
de interpolare spaţiale din cadrul schemei 
semi-lagrangiene. În cadrul proiectului 
RC-LACE (Regional Cooperation for 
Limited Area modeling în Central Europe), 
din care România face parte, au fost  
testate diferite variante de interpolare, 

care să producă mai  puţine oscilaţii în 
vecinătatea punctelor  de discontinuitate 
faţă de interpolarea bazată pe polinoame 
cubice Lagrange, dar care să păstreze 
acurateţea soluţiei. Pe de altă parte, 
oscilaţiile care apar pot   fi îndepărtate prin 
aplicarea unei corecţii cvasi-monotone. 
Însă, această corecţie, dacă este  aplicată 
global, conduce la pierderea acurateţii.   
O soluţie o constituie aplicarea corec-    
ţiei doar în vecinătatea punctelor de 
discontinuitate, folosind tehnica ENO 
(”essentially non-oscillatory”). 

Un alt pas important a fost de a 
dezvolta, în colaborare cu colegii din 
cadrul consorţiului RC-LACE, un nou 
pachet de grafică foarte flexibil ce poate   
fi aplicat atât ieșirilor unui model 
determinist, cât şi celor ale unui ansam-
blu de prognoză. Pachetul este bazat     
pe limbajele de programare PERL, 
FORTRAN, şi de asemenea utilizează 
pachetul de codificare şi decodificare a 
mesajelor GRIB (grib_api) de la ECMWF 

___ Modelare numerică ___

Fig. 1. Domeniul de integrare şi orografia  
modelului ALARO
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(European Centre for Medium-Range 
Weather Forecasts) precum şi pachetul 
de vizualizare NCL de la NCEP (National 
Center for Atmospheric Research).  
Flexibilitatea acestui pachet mai constă   
şi în faptul că poate fi portat uşor pe    
orice calculator. În figura 2 se poate  
vedea un exemplu de grafică pentru 
modelul numeric determinist ALARO,    
iar în figura 3 un exemplu de grafică 
pentru ansamblul de prognoza ALADIN-
LAEF (dezvoltat în cadrul proiectului    
RC-LACE) ce conţine 16 membri. 

De asemenea, graficul mai conţine şi 
prognoza control precum şi soluţiile de 
medie, mediana, minimum şi maximum 
pentru toţi cei 16 membri.

În luna aprilie 2014, Administraţia 
Naţională de Meteorologie a organizat un 
workshop de amploare privind modelarea 
numerică a vremii (Joint 24th ALADIN 

Fig. 2. ALARO: precipitaţii cumulate 
în 24 ore

Fig. 3. ALADIN-LAEFALARO: precipitaţii cumulate în 24 ore

Workshop & HIRLAM All Staff Meeting 
2014), reunind în jur de 100 de specialişti 
din Consorţium-ul ALADIN (16 ţări din 
Europa, nordul Africii şi Turcia) şi 
Consortium-ul HIRLAM (10 ţări din Nordul 
Europei şi Spania) între care există o 
strânsă colaborare.
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Activitatea de cercetare desfăşu-
rată în principal în cadrul proiectelor 
ALADIN şi RC-LACE, a contribuit la:

validarea şi testarea schemei de 
parametrizare a curenţilor ascen-
denţi/descendenţi complementari de 
sub grilă;

efectuarea de experimente în vederea 
îmbunătăţirii prognozei ceţii, folosind 
ca date de intrare aerosolii din 
modelele MACC şi MOCAGE pentru a 
iniţializa numărul de picături de apă 
suspendate în nori (NCC) în schema 
de parametrizare fizică, ICE3, a 
modelului AROME;

primele experimente privind impactul 
asimilării datelor satelitare de tip 
ATOVS/AMSU-A

(Advanced Microwave Sounding  
Unit-A), ATOVS/AMSU-B (Microwave 
Sounding Unit-B), SEVIRI (Spinning 
Enhanced Visible and Infrared 
Imager)

îmbunătăţirea sistemului de verificare 
specific unui ansamblu de prognoză 
ce a fost dezvoltat în colaborare cu 
colegii din cadrul consorţiului RC-
LACE.

Activitatea operaţională

COSMO  (Consortium for Small Scale 
Modelling) este un model atmosferic de 
prognoză pe arie limitată, bazat pe setul 
complet de ecuaţii nehidrostatice, 
compresibile, în formă advectivă. Modelul 
numeric a fost implementat în cadrul 
Administrației Naționale de Meteorologie 
începând din anul 2005, integrarea 
numerică realizându-se pe un domeniu 
care acoperă suficient de bine teritoriul 
României. Modelul nehidrostatic COSMO 

GRUPUL COSMO 

rulează multi-procesor în regim opera-
țional pe Cluster-ul IBM ce funcționează în 
cadrul Administraţiei Naţionale de 
Meteorologie. Sunt efectuate patru rulări 
pe zi (cu date de intrare pentru ora 00, 06, 
12, 18 UTC) la două rezoluții spațiale: 7km 
și 2.8 km.

Folosind o rezoluție orizontală de 
7km, modelul COSMO este integrat 
pentru o anticipație de 78 de ore (rulările 
00, 12 UTC), respectiv 18 ore (rulările 06, 
18 UTC). Domeniul de integrare este 
compus din 201x177 puncte de grilă cu  
40 de nivele verticale. Condiţiile inițiale    
şi la limită sunt obţinute prin interpolarea 
numerică a rezultatelor modelului global 
GME. Aceste date de intrare sunt furnizate 
în regim operativ de serviciul meteorologic 
Deutscher Wetterdienst (DWD) din 
Germania.

 Pentru rularea COSMO la o rezoluție 
spațială fină (de 2.8 km) sunt folosite 
rezultatele numerice obținute în urma 
integrării modelului la rezoluția de 7 km. 
Modelul COSMO la 2.8 km rulează   
pentru o anticipație de 30 de ore (rulările 
00, 12 UTC), respectiv 18 ore de antici-
pație (rulările 06, 18 UTC). Domeniu de 
integrare numerică este format din 
361x291 puncte de grilă cu 50 de nivele 
verticale. (fig. 1).

În activitatea operațională desfășu-
rată în cadrul Administrației Naționale de 
Meteorologie, pentru integrarea modelului 
COSMO la ambele rezolutii spațiale 7 km 
și 2.8 km se folosește asimilarea de     
date de tip nudging pentru observațiile   de 
tip synop disponibile până la momentul 
inițierii integrării modelului. 

La începutul anului 2014, a fost 
implementata versiunea 2.00 a pachetului 
de interpolare int2lm și versiunea 5.00 a 
modelului COSMO. Cele două pachete au 
fost instalate utilizându-se compilatorul de 
GFortran (distribuit gratuit), paralelizarea 
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a) COSMO-RO7

b) COSMO-RO2.8

Fig.1. Domenii operaționale ale modelului 
numeric nehidrostatic COSMO

execuției acestora realizându-se prin 
folosirea librăriilor OpenMPI.

Activitatea de cercetare

În prima parte a anului 2014, a fost 
efectuat un experiment-test de asimi-lare 
continuă de date („de tip ciclu”) pentru 
modelul COSMO integrat la ambele 
rezoluții orizontale (7 km, 2.8 km). Imple-
mentarea unei proceduri continue de 
asimilare de date într-un model numeric, 
conduce teoretic la o îmbunătățire a cali-

tății prognozei, întrucât este valorificat 
astfel întregul set de date de observație. 
Obținerea unor rezultate bune depinde în 
mod direct atât de calibarea modelului 
numeric, cât și de calitatea spațio-
temporală a observațiilor folosite.

Pentru a analiza impactul pe care îl 
poate avea introducerea unei proceduri 
continue de asimilare de date în integra-
rea numerică a modelului COSMO s-a 
ales drept perioadă de referință intervalul 
11-12 septembrie 2013, când România   
s-a confruntat cu o situație de vreme 
severă. Ciclul continuu de asimilare a   
fost inițializat începând cu data de             
1 septembrie 2013, cu pas de 12 ore. S-au 
folosit următoarele tipuri de date de 
observație: SYNOP, TEMP, PILOT, 
AMDAR, ACARS, WPROF, RASS, 
RADAR_VAD, SHIP din rețeaua GTS 
(furnizate prin amabilitatea DWD). 

Începând din luna iunie a anului 
2014, s-au desfășurat o serie de experi-
mente test în care s-a reușit integrarea 
numerică a modelului nehidrostatic 
COSMO la o rezoluție orizontală de 7 km, 
având ca date de intrare prognozele 
numerice ale modelului ECMWF. Aceste 
simulări au fost efectuate pentru a evalua 
capacitatea modelului numeric de 
prognoză a vremii COSMO de a utiliza și 
alte tipuri de condiții inițiale și la limită 
decât cele utilizate în mod operațional. 

Pe lângă activitatea operativă, de 
cercetare şi dezvoltare desfăşurată în 
cadrul Administraţiei Naţionale de Meteo-
rologie, cercetătorii grupului COSMO au 
participat activ şi la proiectele prioritare 
desfăşurate de Consorţiul COSMO:

–  proiectul prioritar KENDA (Km-
Scale Ensemble-Based Data Assimila-
tion) care presupune dezvolarea şi tes-
tarea unei noi metode de asimilare de date 
pentru scări convective (1-3 km rezoluţie 
orizontală) bazată pe Filtrul Kalman.

– proiectul prioritar VERSUS2 
(VERification System Unified Survey) care 
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presupune dezvoltarea unui pachet de 
verificare a prognozelor numerice care să 
poată fi utiliazat de toate ţările membre ale 
consorţiului;

– proiectul PT NWP  (Numerical 
Weather Prediction Meteorological Test 
Suite) care presupune evaluarea calităţii 
prognozelor numerice pentru noile ver-
siuni de model comparativ cu versiunea 
operativă;

– proiectul SPRT (SuPpoRT Activi-
ties) – activitatea de suport pentru ţările în 
curs de dezvoltare precum şi pentru ţările 
care plătesc licentă pentru utilizarea 
modelului COSMO.

Activitatea de verificare şi post-
procesare statistică a prognozelor 
modelelor numerice a presupus 
realizarea următoarelor etape:

1.Verificarea prognozelor

În domeniul verificării prognozelor 
a fost continuată utilizarea şi dezvoltarea 
procedurilor clasice de verificare opera-
tivă, dar au fost demarate şi studii    
privind folosirea metodelor spaƫiale de 
verificare a prognozei precipitaƫiilor din 
modelele numerice. În acest sens a fost 
implementat sistemul Metv5.0 (Model 
Evaluation Tools Version 5.0) dezvoltat   
la NCAR (National Center for Atmos-
pheric Research), cu ajutorul căruia        
s-au  realizat studii de caz pentru ana-  
liza perspectivelor folosirii acestuia în     
activitatea operativă. Au fost testate 
metodele MODE (Method for Object-
based Diagnostic Evaluation) și GRID-
STAT pentru evaluarea calității prognozei 
numerice a cantității de  precipitații. 

2. Actualizarea modelelor de 
post-procesare statistică de tip MOS 
(Model Output Statistics) pentru 
prognoza la scară locală utilizând cele 

GRUPUL AMASC

mai recente arhive de măsurători 
meteorologice corespunzătoare celor 
163 staţii meteorologice din reţeaua 
Administraţiei Naţionale de Meteo-
rologie.

Sistemul MOS-ECMWF (European 
Centre for Medium-Range Weather 
Forecasts) 

Este alcătuit din următoarele sub-
sisteme:

MOS_0.5
Pentru actualizarea acestui sub-

sistem au fost utilizate cele mai recente 
arhive de prognoze ale modelului numeric 
ECMWF (pentru: temperatura maximă    
la 2 metri, temperatura minimă la 2 metri, 
nebulozitate totală, precipitaţii, direcţia şi 
viteza vântului) pentru cele 2 integrări – 00 
şi 12 UTC.  Aceste date sunt diseminate 
prin RMDCN  (Regional Meteorological 
Data Communication Network) într-o gril  
de 0.5 x 0.5 grade.   

MOS_0.25
Pentru actualizarea acestui sub-

sistem au fost utilizate cele mai recente 
arhive de prognoze ale modelului ECMWF 
la cele două integrări – 00 si 12 UTC 
pentru aceiaşi parametri dar avănd o 
rezoluţie orizontală mai mare (0.25 x   
0.25 grade) – aceste modele sunt imple-
mentate pe noul Cluster Linux-ecgate la 
ECMWF .

  
În cadrul acestui subsistem au fost 

actualizate ecuaţiile pentru prognoza 
temperaturilor extreme şi a temperaturilor 
la 6 h, pentru cele 163 de staţii meteo-
rologice utilizate, rezoluţia modelului   
fiind 0.5 x 0.5. Actualizarea s-a efectuat 
pentru ambele integrări ale modelului 00  
şi 12 UTC.  Cu ajutorul  MOS_EPS_15, se 
obține prognoza cu o anticipaţie de 15 zile.

ă

MOS_EPS_15
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MOS_EPS_30 
În cadrul acestui subsistem au fost 

actualizate ecuaţiile pentru prognoza 
temperaturilor extreme pentru cele 163 de 
staţii meteorologice utilizate, rezoluţia 
modelului numeric fiind de 0.5x 0.5. Cu 
ajutorul MOS_EPS_30, se obține prog-
noza cu o anticipație de 30 zile. Modelul 
este integrat de două ori pe săptămână   
la ora 00 UTC.

Toate modelele statistice menţio-
nate anterior ce utilizează ca date de 
intrare, ieşirile modelului numeric de prog-
noză a vremii ECMWF, au fost adaptate în 
vederea utilizării lor în activitatea opera-
tivă. 

Pentru prognoza nebulozităţii totale 
în clase şi a precipitaţiilor, modelul de 
analiză discriminantă a fost înlocuit cu 
modelul de regresie logistică.

Sistemul MOS-ARPEGE (Action de 
Recherche Petite Echelle Grande 
Echelle)

A fost realizat pe baza modelului 
numeric ARPEGE.

Pentru actualizarea acestui sistem, 
arhiva de date a fost prelungit  astfel încât 
dezvoltarea ecuațiilor s-a realizat pe o 
perioad  de 4 ani: 3 ani pentru arhiva de 
dezvoltare i un an pentru arhiva test. 
Metodele folosite, numarul de staţii şi 
parametrii sunt aceiaşi ca cei din sistemul 
MOS_ECMWF.

Studiile elaborate în cursul anului 2014  
au vizat o paletă largă de domenii – radio-
metrie, poluarea aerului și ozon total. 
Rezultatele au fost prezentate la 
Sesiunea Știinţifică Anuală și o parte 
dintre acestea sunt sintetizate în rândurile 
ce urmează:

ă

ă
ș

CERCETĂRI DE RADIAŢIE SOLARĂ 

Studiul privind impactul atmosferei 
asupra evoluției de lungă durată a 
componentelor radiaț iei solare 
măsurate la stațiile radiometrice din 
România. Obiectivul studiului a 
constat în analiza tendințelor multi-
anuale ale datelor de radiație solară 
directă pe suprafața normală, la stații 
radio-metrice din România. 
Studiul potențialului energetic solar pe 
teritoriul României având ca rezultat, 
realizarea unui atlas al radiației solare 
ce cuprinde informații statistice privind 
radiația solară în România (medii 
orare, lunare și anuale) cât și material 
cartografic privind repartiția teritorială 
a radiației solare (globale) pe teritoriul 
României.
Studiul radiației solare pe suprafețe 
înclinate și divers orientate. La stațiile 
radiometrice din rețeaua națională se 
măsoară componentele radiative de 
pe suprafața normală (radiația solară 
directă) precum și cele de pe suprafața 
orizontală (radiația solară difuză și 
globală). Cantitatea de radiație primită 
la sol este influențată de morfologia 
complexă a reliefului, cu orientări și 
înclinări diferite față de Soare. Astfel   
s-au calculat valorile medii pe supra-
fața normală ale fluxului radiativ și 
raportul între fluxul direct cu incidența 
normală și cel primit pe pante cu 
diverse orientări și înclinări.

Un alt studiu elaborat în cursul anului 
2014 a avut ca obiectiv analiza variațiilor 
interdiurne ale ozonului total la București. 
Se cunoaște că dependenţa ozonului     
de temperatura stratosferei reprezintă o 
componentă importantă în cercetările 
privind evoluţia pe termen lung a ozonului 
atmosferic. În plus, evaluarea tendin-  
ţelor temperaturii stratosferei constituie o 
entitate-cheie în studiile referitoare la 
schimbările climatice. În vederea stabilirii 
tendinţei pe termen lung a temperaturii,    
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s-au analizat datele obţinute din radioson-
dajele efectuate la staţia Bucureşti ( 42 de 
ani de observații) la nivelul de 100 hPa  şi 
în stratul tropopauză-vârful sondajului din 
perioada menționată. Rezultatul studiului 
a pus în evidență răcirea stratosferei la 
nivelul de 100 hPa (cca.16 km) medii 
lunare ale temperaturii faţă de mediile 
lunare multianuale. Răcirea stratosferei la 
nivelul de 100 hPa (cca.16 km) iar tendinţa 
de scădere este de 0.156% pe decadă. 
Valoarea obţinută se încadrează în inter-
valul găsit de Labitzke şi van Loon, dar nu 
poate coincide în totalitate datorită 
diferenţelor de scară spaţială şi temporală 
(seria mai lungă în cazul de faţă).

Poluarea aerului. Cercetările din 
domeniul poluării aerului au avut ca 
obiectiv perfecționarea metodelor de 
prognoză, folosind modele de dispersie 
din noua generație și realizarea unui 
sistem de prognoză a poluării aerului la 
scară locală și regională.

Astfel, în anul 2014 a fost analizat 
înălţimea stratului limită ce reprezintă un 
parametru meteorologic important care 
intervine în distribuirea compuşilor chimici 
din atmosferă şi joacă un rol cheie în 
evaluarea calităţii aerului la scară locală  
şi regională. Determinarea înălţimii stra-
tului limită continuă să fie o problemă de 
interes pe plan mondial (în special în cazul 
unei atmosfere stratificate stabil). 

În cazul stratului limită Ekman există 
în mod tradiţional două estimări ale înăl-
ţimii stratului Ekman turbulent: fie din 
profilul fluxului de impuls (Ht), fie din 
profilul vitezei vântului (Hu). Aceste 
estimări se bazează pe analogia dintre 
stratul Ekman laminar şi stratul Ekman 
turbulent (ecuaţiile de mişcare în stratul 
Ekman turbulent se obţin înlocuind în 
ecuaţiile de mişcare în stratul Ekman 
laminar vâscozitatea cinematică ν cu 
vâscozitatea de vârtej K; ecuaţiile fiind 
formal aceleaşi, se consideră că şi 
înălţimea stratului Ekman turbulent se 

obţine înlocuind în formula înălţimii stra-
tului Ekman laminar pe ν cu K). 

În 2014, în cadrul laboratorului a fost 
determinată înălţimea stratului laminar 
Ekman (din profilul fluxului de impuls), 
definită de condiţia ca, la orice nivel z mai 
mare decât Ht, tensiunile Reynolds să 
rămână suficient de mici faţă de valorile lor 
de la baza stratului limită. De asemenea,  
a fost determinată înălţimea stratului 
laminar Ekman (utilizând profilul vitezei 
vântului-Hu) definită prin condiţia ca la 
orice nivel mai mare decât Hu deviaţia 
vântului de la vântul geostrofic să rămână 
suficient de mică. Aceste rezultate pot fi 
folosite mai departe pentru a propune 
expresii ale înălţimii stratului Ekman 
turbulent în condiţii stabile şi instabile.

Secția de climatologie integrează 
monitorizarea climatică și utilizarea obser-
vațiilor in-situ, a produselor satelitare, a 
datelor de reanaliză și a rezultatelor 
modelelor climatice globale și regionale, 
în scopul dezvoltării de aplicații utile în 
diverse domenii socio-economice, sub 
formă de produse și servicii climatice, 
adaptate cerințelor beneficiarilor. Rezul-
tatele temelor de cercetare naționale (2)  
și europene (5) au fost valorificate atât  
sub formă de publicații (13 publicații 
indexate ISI și 4 indexate BDI) și contribuții 
la manifestări științifice consacrate (13), 
cât și prin produse specifice (de exemplu, 
seturi noi de indicatori climatici cu 
rezoluție spațială și temporală crescută,  
în condițiile climatului prezent și ale pro-
iecțiilor viitoare, acoperind regiuni de 
interes pentru beneficiari – bazine hidro-
grafice, regiunea de coastă a Mării Negre, 
zone agricole; evaluări climatice diag-
nostice și estimări climatice prognostice la 
diferite scări de timp, pornind de la cea 

ANALIZE ALE VARIABILITĂŢII ŞI 
SCHIMBĂRII CLIMATICE
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anuală până la cele decenale și seculare, 
hărți de risc la hazarde climatice).

Anul 2014 este cel al publicării celui 
de-al V-lea Raport de Evaluare (AR5) al 
Grupului Interguvernamental privind 
Schimbarea Climatică (IPCC). Pornind de 
la rezultatele prezentate de AR5 la nivel 
global și continental, cercetătorii Secției 
de climatologie au adus, în acest an, 
informații actualizate și detaliate privind 
schimbarea climatică la nivelul României. 
În figurile 1 și 2 sunt prezentate creșterile 
medii lunare de temperatură, la nivelul 
României, calculate pe baza ansam-
blurilor de experimente numerice cu 
modele climatice globale din arhivele 
CMIP 3 (tabelul 1) și CMIP 5 (tabelul 2), în 
condițiile mai multor scenarii climatice, 
pentru orizonturile de timp 2021-2050 și 
2071-2100 față de intervalul de referință 
1961-1990.
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Fig. 1. Diferențele în mediile multianuale  ale 
valorilor lunare de temperatură, mediată la 
nivelul României, între perioadele 2021-2050 
și 1961-1990 (în °C), în condițiile a  4 scenarii 
climatice
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Fig. 2. Diferențele în mediile multianuale   ale 
valorilor lunare de temperatură, mediată la 
nivelul României, între perioadele 2061-2090 
și 1961-1990 (în °C) in condițiile a  4 scenarii 
climatice.

Tabelul 1. Modelele climatice globale ale 
programului CMIP 3 ale căror rezultate au 
fost folosite la analiza tendinţelor climatice 
viitoare în România

Tabelul 2. Modelele climatice globale ale 
programului CMIP 5 ale căror rezultate au 
fost folosite la analiza tendinţelor climatice 
viitoare în România

 

  

  

  

Nr.

 Crt.

 

Centrul de modelare Modelele folosite

1

 

BCC (China)

 

BCC-CSM1.1
BCC-CSM1.1(m)

2

 

CCC (Canada) CanESM2

3

 

CNRM-CERFACS (Franţa) CNRM-CM5

4

 

CSIRO-BOM

 

(Australia)
ACCESS1.0 
ACCESS1.3

5

 

CSIRO-QCCCE

 

(Australia) CSIRO-Mk3.6.0

6

 

GCESS (China) BNU-ESM

7

 

IPSL (Franţa)

 

IPSL-CM5A-LR
IPSL-CM5A-MR 
IPSL-CM5B-LR

8
MIROC (Japonia)

MIROC5
MIROC-ESM

MIROC-ESM-CHEM

9 MOHC (Marea Britanie)
HadGEM2-CC
HadGEM2-ES

10 MPI-M (Germania)
MPI-ESM-LR 
MPI-ESM-MR

11 MRI (Japonia) MRI-CGCM3

12
NASA GISS

(Statele Unite ale Americii)

GISS-E2-H
GISS-E2-H-CC

GISS-E2-R 
GISS-E2-R-CC

13 NCAR (Statele Unite ale Americii) CCSM4

14 NCC (Norvegia) NorESM1-M

15
NSF-DOE-NCAR

(Statele Unite ale Americii)
CESM1(BGC) 

 CESM1(CAM5) 

 

Nr.

 crt.

 

Centrul de modelare 
climatică globală

 

Model

1

 

BCCR (Norvegia)

 

BCCR_BCM2_0

2

 

CCC (Canada)

 

CCCMA_CGCM3_1

3

 

CNRM (Franţa)

 

CNRM_CM3

4

 

CSIRO (Australia)

 

CSIRO_MK3_0

5

 

GFDL

 

(Statele Unite ale 
Americii)

 

GFDL_CM2_0
GFDL_CM2_1

6 INM (Rusia) INCM3_0

7 MIROC (Japonia) MIROC3_2_medres

8 MIUB (Germania) MIUB_echo_g

9 MPI (Germania) MPI_ECHAM5

10
NASA (Statele Unite ale 

Americii)
GISS_model_E_R

11 UKMO (UK) UKMO_HadCM3
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Modificările medii, la nivelul 
României, în cantitatea lunară de pre- 
cipitații, în aceleași condiții ca și pentru 
temperatură, sunt ilustrate în figurile 3     
și 4.
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Fig. 3. Diferențele în mediile multianuale  ale 
valorilor lunare ale cantității de precipitații, 
mediată la nivelul României, între perioadele 
2021-2050 și 1961-1990  (în %) în condițiile a 
4 scenarii climatice.
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Fig. 4. Diferențele în mediile multianuale ale 
valorilor lunare ale cantității de precipitații, 
mediată la nivelul României, între perioadele 
2061-2090 și 1961-1990 (în %) în condițiile a 
4 scenarii climatice.

Pentru studiile de impact climatic 
sunt importante nu doar evaluările medii, 
ci și proiecțiile viitoare ale frecvenței și 
intensității fenomenelor extreme. În acest 
caz, se impune folosirea modeleor clima-
tice regionale. Câteva din rezultatele obți-
nute în cadrul Secției de climatologie, în 
această direcție, sunt prezentate în 
figurile 4, 5 și 6. În acest caz au fost folo-
site experimentele numerice din cadrul 
Programului EURO-CORDEX cu mode-
lele regionale prezentate în tabelul 3.

Fig. 5. Creșterea numărului mediu de zile 
caniculare pe an (cu temperatura maximă 
zilnică mai mare de 35°C) în orizontul 2021-
2050 față de intervalul 1971-2000 calculată  
pe baza mediei ansamblului de 6 modele 
regionale prezentate în tabelul 3, în condițiile 
scenariului mediu al concentrațiilor globale   
de gaze cu efect de seră RCP 4.5.

Fig. 6. Creșterea numărului mediu de nopți 
tropicale pe an (cu temperatura minimă  
zilnică mai mare de 20°C) în orizontul 2021-
2050 față de intervalul 1971-2000 calculată  
pe baza mediei ansamblului de 6 modele 
regionale prezentate în tabelul 3, în condițiile 
scenariului mediu al concentrațiilor globale  
de gaze cu efect de seră RCP 4.5.

Pe lângă temperatură și precipitații,  
o variabilă climatică importantă atât din 
punct de vedere teoretic (al evaluării sem-
nalului încălzirii globale), cât și practic 
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Nr.  
Crt.  

Centrul de modelare climatică regională  Model regional  Model global  

1 CLMcom (Consorţiul CLMcom)  CCLM4-8-17  MPI-ESM-LR  

2 DMI (Institutul Meteorologic Danez)  HIRHAM5  ICHEC-EC-EARTH  

3 

IPSL-INERIS (Laboratorul de Stiinţa Climei 
şi Mediului, IPSL, CEA/CNRS/UVSQ –  

Institutul Naţional al Mediului Industrial şi la 
Riscurilor, Halatte, Franţa)  

WRF331F  
 

IPSL-CM5A-MR  
 

4
 

KNMI (Institutul Regal Olandez de 
Meteorologie)

 
RACMO22E

 
ICHEC-EC-EARTH

  

5
 

MPI-CSC (Institutul Max-Planck – Centrul de 
Servicii Climatice Hamburg, Germania)

 

REMO2009
 

MPI-ESM-LR
 

6
 

SMHI (Institutul Hidrometeorologic Suedez)
 

RCA4
 

ICHEC-EC-EARTH
 

Tabelul. 3. Modelele climatice regionale (din programul EURO-CORDEX) şi globale 
(CMIP5) ale căror rezultate au fost folosite la analiza tendinţelor climatice viitoare în 
România

(pentru estimarea resursei de apă și  a 
potențialului pentru activități turistice)  
este grosimea stratului de zăpadă. 
Cercetătorii Secției de climatologie au 
realizat analize ale evoluției grosimii 

Fig. 7. Creșterea numărului mediu de zile pe an cu cantitatea de precipitații ce depășește 20 l/mp,  
în orizontul 2021-2050 față de intervalul 1971-2000, calculată pe baza mediei ansamblului de         
6 modele regionale, prezentate în tabelul 3, în condițiile scenariului mediu al concentrațiilor globale 
de gaze cu efect de sera RCP 4.5

stratului de zăpadă în condițiile schimbării 
climatice, cu detalii regionale, pentru 
România, folosind rezultatele modelelor 
climatice regionale din programul EURO-
CORDEX, prezentate în tabelul 3.
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Fig. 8. Schimbarea în grosimea stratului de zăpadă (in %) în orizontul 2021-2050 (hărțile de sus) și 
2070-2099 (hărțile de jos). În condițiile scenariilor medii RCP 4.5 (stânga) și mari RCP 8.5 (dreapta) 
ale concentrației globale ale gazelor cu efect de seră, calculate pe baza mediei ansamblului de 
experimente numerice cu modelele regionale prezentate în tabelul3. Liniile de contur ilustrează 
topografia modelului (contur alb – până la 500 m, contur albastru – până la 1000 m, contur violet – 
până la 1500 m).

În anul 2014, în cadrul Laboratorului de 
Agrometeorologie cercetările în domeniul 
impactului schimbărilor climatice asupra 
culturilor agricole s-au desfășurat atât în 
cadrul Programului „Asigurarea Veghei 
Meteorologice şi cercetarea schimbărilor 
climatice pentru protecţia oamenilor şi 
bunurilor împotriva fenomenelor meteo-
rologice periculoase, A – Asigurarea  
Veghei Meteorologice, AIII – Fundamen-
tarea metodologică a activităților meteo-
rologice operaționale”, cât și a proiec- 
telor naționale de cercetare tip ADER în 

cadrul Planului sectorial pentru cercetare-
dezvoltare al Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării, ADER 2020.

Obiectivul temei AIII-5 „Perfec-
ţionarea metodelor de evaluare și predic-
ţie a impactului fenomenelor meteo-
rologice extreme (secetă, exces de 
umiditate, arșiţă, caniculă, ger, grindină, 
etc.) asupra culturilor agricole”, a urmărit 
efectele variabilităţii climatului asupra 
principalelor faze de dezvoltare a speciilor 
pomicole (prun, cais, păr și măr) care 
depind de condiţiile climatice locale în 

Impactul variabilității/schimbărilor climatice  
asupra culturilor agricole
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strânsă corelaţie cu cerinţele fiziologice 
ale plantelor, precum și capacitatea de 
adaptare. S-au analizat datele de la       
12 staţii meteorologice cu program agro-
meteorologic, la care s-a calculat indicele 
termic, respectiv cumulul de temperaturi 
ce corespunde fazei de dezmugurire 
(10°C) și înflorire specifică fiecărei specii 
pomicole în parte (cais: 25°C, prun: 30°C, 
păr: 35°C şi măr: 40°C). 

De asemenea, s-a calculat și indi-
cele de împrimăvărare (ΣTmed ≥ 0°C), la 
nivelul intervalului 01 februarie-10 aprilie. 
Evaluarea tendinţelor lineare de variaţie a 
datelor anuale de producere a acestor 
faze fenologice pentru perioada 1961-
2010, s-a realizat la staţiile meteorologice 
Adamclisi, Tulcea, Fundulea, Curtea de 
Argeș, Bechet, Târgu Jiu, Bacău, 
Suceava, Oradea, Timișoara, Satu Mare, 
Târgu Mureș.

Ritmurile de creștere și dezvoltare 
ale fazelor fenologice se diferenţiază în 
funcţie de cerinţele speciilor cultivate, 
intensitatea proceselor fiziologice fiind în 
corelaţie directă cu evoluţia factorului 
termic între anumite praguri specifice 
fiecărui genotip. Influenţa factorului  
termic asupra succesiunii fenofazelor    
de creștere și dezvoltare este prepon-
derentă. Necesarul de căldură al pomilor 
fructiferi pentru parcurgerea fenofazelor 
se determină prin calcularea sumei 
gradelor de temperaturi active obţinute 
prin însumarea temperaturilor medii 
zilnice peste pragul biologic caracteristic 
fiecărei specii pomicole.

Pentru declanșarea fazei de dezmu-
gurire este necesar un cumul de tempe-
raturi medii pozitive de 10°C exprimate 
prin unităţi de căldură, valori calculate an 
de an începând de la 01 februarie și până 
la acumularea acestui prag termic. În 
perioada 1961-2010, la nivelul plantaţiilor 
pomicole din România, faza de dezmu-

gurire se produce în general în prima și a 
doua decadă a lunii martie, în cea mai 
mare parte a ţării. Pe suprafeţe extinse din 
Moldova, producerea fazei de dezmu-
gurire are loc în ultima decadă a lunii 
martie. În zonele depresionare din estul 
Transilvaniei, dezmugurirea are loc mai 
târziu, respectiv în prima decadă a lunii 
aprilie, figura 1.

Fig. 1.

La speciile de cais, pragul termic 
necesar pentru declanșarea fazei de 
înflorire este suma de 25°C. Analiza 
acestui cuantum în intervalul 1961-2010, 
evidenţiază faptul că, în general data 
medie multianuală a acestei faze se pro-
duce în ultima decadă a lunii martie și 
prima decadă a lunii aprilie, în majoritatea 
plantaţiilor de cais. În cea mai mare parte  
a Transilvaniei și a Moldovei, caisul înflo-
rește în ultimele două decade ale lunii 
aprilie. Faza de înflorire se produce cel  
mai târziu în intervalul 01-10 mai, în depre-
siunile din estul Transilvaniei, figura 2.

În figura 3 este redată zonalitatea 
datelor medii multianuale (1961-2010) de 
producere a fazei de înflorire la prun. 
Înflorirea speciilor de prun se declanșează 
atunci când s-au acumulat 30°C unități de 
căldură. Se observă că, prunul înflorește 
în luna aprilie, în aproape toate plantaţiile 
pomicole. În zonele depresionare din estul 
Transilvaniei, faza de înflorire are loc în 
prima decadă a lunii mai.
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Fig. 2.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 3.

În plantaţiile de păr, data medie de 
producere a înfloririi are loc în primele 
două decade ale lunii aprilie în Banat, 
Crișana, Maramureș, Oltenia, Muntenia, 
cea mai mare parte a Dobrogei, vestul 
Transilvaniei, sudul și local în estul 
Moldovei. Pe suprafeţe extinse din 
Moldova, Transilvania și local în centrul 
Dobrogei, faza de înflorire are loc în  
ultima decadă a lunii aprilie și prima 
decadă a lunii mai, figura 4.

La speciile de măr, faza de înflorire 
se produce când cuantumul de tempe-
raturi atinge pragul termic de 40°C. În 
majoritatea plantaţiilor, înflorirea la măr 
are loc în intervalul 21-30 aprilie. Faza de 
înflorire se produce în prima decadă a 
lunii aprilie, în Banat, Crișana, cea mai 
mare parte a Olteniei, Munteniei, 
Dobrogei, estul Maramureșului, vestul 
Transilvaniei și sudul Moldovei. În depre-

siunile din estul Transilvaniei, înflorirea 
speciilor de măr are loc în a doua decadă 
a lunii mai, figura 5.

Cele mai importante rezultate 
obținute în cadrul celor 5 proiecte de 
cercetare naționale 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 vulnera-
bilităţii şi măsurile de adaptare a agroeco-
sistemelor 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. 
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Coordonatorul proiectului: Administrația 
Națională de Meteorologie – București, 
România.

Partener 1: Institutul de Cercetări 
Pedologice și Agrochimice. 

Rezultate obţinute in anul 2014:

Realizarea unui sistem de indicatori 
geo-referențiali la diferite scări spațio-
temporale pentru evaluarea vulnera-
bilității ecosistemelor agricole și 
elaborarea măsurilor specifice de 
adaptare față de schimbările climatice 
actuale și previzibile.

Identificarea vulnerabilității sistemelor 
agricole depinde deci, de expunerea 
la condițiile limitative de vegetație 
generate de extremele climatice, 
sensibilitatea față de fluctuația și 
variabilitatea acestora, precum şi 
capacitatea de adaptare față de 
perioadele de stres termic și hidric;

Efectele schimbărilor climatice asupra 
principalelor culturi agricole (grâu de 
toamnă și porumb), considerate specii 
cu ponderea cea mai însemnată în 
structura culturilor de câmp din 
România;

Recomandări tehnologice pentru 
diminuarea efectelor condițiilor limi-
tative de vegetație evidențiate prin 
“bune practici agricole” pe care utiliza-
torii de profil le pot adopta în scopul 
utilizării raţionale a resurselor naturale 
(climă, sol, apă) îndeosebi în zonele 
cele mai vulnerabile la fenomenele 
meteo periculoase (secetă / excese 
periodice de apă în sol, frig/ger,  
arșiță, etc)

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-dez-
voltare al Ministerului Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale – ADER 2020. 

Coordonatorul proiectului: Institutul de 
Cercetări Pedologice și Agrochimice.

Partener 1: Administrația Națională de 
Meteorologie – București, România.

Rezultate obţinute în anul 2014

Sistem de indicatori asociaţi evaluării 
implementării directivelor europene 
de agro-mediu specifice fermelor de 
semi-subzistenţă;

Sistem suport de decizie orientat pe 
baza unor analize şi modele software 
pentru fiecare parametru agrometeo-
rologic analizat;

Participare la realizarea Codului de 
bune practici bazat pe cele 15 principii 
şi implementarea acestuia prin utili-
zarea indicatorilor elaboraţi de către 
fermierii din fermele de semi-sub-
zistenţă în vederea accesării fondu-
rilor europene destinate dezvoltării 
acestor ferme; 

Recomandarea de norme de bune 
practici agricole şi de mediu privind 
implementarea directivelor europene 
de agro-mediu specifice fermelor de 
semi-subzistență, bazate pe cele mai 
avansate cunoştiinţe ştiinţifice.

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 
Cercetări Pedologice și Agrochimice.

Partener 1: Administrația Națională de 
Meteorologie – București, România.
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Rezultate obţinute în anul 2014

Rularea modelelor de simulare în 
contextul schimbărilor climatice 
pentru crearea de baze de date geo-
referenţiale privind riscurile climatice 
regionale pentru principalele culturi 
agricole şi horticole. 

Contribuție la realizarea unui ghid de 
bune practici agricole pentru atenua-
rea efectului schimbărilor climatice 
asupra agriculturii.

Analiza evoluției efectelor schim-
bărilor climatice privind temperatura 
aerului și precipitațiile din perioada 
1981-2010, față de perioada de 
comparație 1961-1990.

Efectele schimbărilor climatice asupra 
cantităţilor medii de precipitaţii, 
precum şi a duratei sezonului de 
vegetaţie şi a producţiilor obţinute la 
principalele culturi agricole din zona 
de interes, respectiv grâu de toamnă 
şi porumb.

4. Proiectul Evaluarea riscului privind 
contaminarea cu micotoxine a produc-
ţiilor 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 și Agrochimice.

Partener 1: Administrația Națională 
de Meteorologie – București, România.

Rezultate obţinute în anul 2014

Impactul condiţiilor agrometeorolo-
gice ale anului agricol 01 septembrie 
2013-31 august 2014 asupra evoluţiei 
în creşterea şi dezvoltarea culturilor 
de grâu de toamnă, precum şi 
influenţa acestora asupra poten-
ţialului productiv în condiţii de stres 
hidric (deficite/excedente pluvio-
metrice), au fost analizate pe 

intervale caracteristice din punct de 
vedere agricol.

În vederea evaluării potenţialului 
resurselor agroclimatice disponibile 
pentru agricultură la nivelul teritoriului 
agricol al ţării, s-au luat în considerare 
datele agrometeorologice înregistrate 
la staţiile meteorologice cu program 
agrometeorologic din România.

S-au analizat resursele termice şi 
hidrice, precum şi rezerva de umidi-
tate accesibilă plantelor de grâu de 
toamnă, la date calendaristice speci-
fice şi pe diferite adâncimi de sol      
(0-20 cm, 0-50 cm şi 0-100 cm).

5. Proiectul Zonarea sortimentelor   
de specii, portaltoaie și soiuri pe bazine 
pomicole, în funcție de condițiile 
pedoclimatice și socioeconomice/ 
1.1.13/26.11.2013, din cadrul Planului 
sectorial pentru cercetare-dezvoltare al 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale –  ADER 2020. 

Coordonatorul proiectului: Adminis-
trația Națională de Meteorologie – 
București, România.

Partener 1 - ICPA
Partener 3 - SCDP Bistrita
Partener 4 - SCDP Constanța
Partener 5 - SCDP Iași
Partener 6 - SCDP Vâlcea
Partener 7 - SCDP Voinești
Partener 8 - CCDCPN Dăbuleni

Rezultate obţinute în anul 2014

Stabilirea impactului resurselor pedo-
logice şi climatice ale României 
asupra creşterii şi fructificării speciilor 
pomicole;

Întocmirea rasterelor de reprezentare 
grafică a indicelui de precipitaţii pentru 
120 de staţii meteorologice, la cele   
16 specii de pomi fructiferi;
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Experimentare model-verificare  
zonare-cartograme tematice în prin-
cipalele bazine pomicole din 
România. Experimentare model-
recomandări sortiment-soi, portaltoi 
pe bazine pomicole. Demonstrarea 
funcţionalităţii şi utilităţii zonării 
speciilor, soiurilor și portaltoilor 
speciilor pomicole.

6. Proiectul internațional „A 
structured network for integration of 
climate knowledge into policy and 
territorial planning” (ORIENTGATE),  
ce are ca obiectiv crearea unui partene-

riat durabil între entităţile care produc şi 
aplică cunoştinţe şi studii experimentale 
pentru a coordona efortul pentru adap-
tarea la schimbările climatice a ţărilor     
din SE Europei. Responsabil Proiect: 
CMCC – Centrul Euro-Mediteranean 
pentru Schimbări Climatice, din Puglia, 
Italia. 

Pentru realizarea obiectivelor în anul 
2014 s-au efectuat următoarele activități:

Implementarea Studiului Pilot 2 din 
cadrul Pachetul de lucru nr. 4;

Elaborarea, publicarea și lansarea 
volumului "Studiu Pilot 2: Măsuri de 
Adaptare la Schimbările Climatice în 
agricultura României" (Fig. 6).

 

Fig. 6. Studiu Pilot 2: Măsuri de Adaptare la Schimbările Climatice în agricultura României
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În anul 2014, în cadrul Laboratorului 
de Teledetecţie şi Sisteme Informaţionale 
Geografice,  cercetările s-au desfăşurat 
atât în cadrul Programului „Asigurarea 
Veghei Meteorologice şi cercetarea 
schimbărilor climatice pentru protecţia 
oamenilor şi bunurilor împotriva fenome-
nelor meteorologice periculoase”, cât şi a 
proiectelor naţionale şi internaţionale.

Cercetările în cadrul Programului: 
„Asigurarea Veghei Meteorologice şi 
cercetarea schimbărilor climatice pentru 
protecţia oamenilor şi bunurilor împotriva 
fenomenelor meteorologice periculoase” 
au fost atinse prin realizarea următoarelor 
oviective:

Îmbunătăţirea metodologiilor de 
aplicare a tehnicilor de teledetecţie 
necesare studiului  dinamicii  acope-
ririlor vegetale, a evaluării resurselor 
de apă din stratul de zăpadă,  pentru 
prevenirea şi supravegherea zonelor 
cu risc de inundaţii

Activitatea desfăşurată în cadrul 
Laboratorului de Teledetecţie şi SIG 
pentru realizarea temei A.III.1 în prima 
parte a anului 2014 s-a axat pe urmărirea 
şi evaluarea rezervelor de apă stocate    
în stratul de zăpadă începând cu luna 
decembrie 2013 şi terminând cu epui-
zarea stratului de zăpadă la majoritatea 
staţiilor meteorologice din zonele de 
interes (mai 2014), în bazinele hidro-
grafice carpatice de interes hidro-
energetic şi alimentări cu apă: Argeş (cu 
închidere Lacul Vidraru), Doftana 
(închidere Lacul Paltinu), Lotru (închidere 
Lacul Vidra), Bistriţa (închidere Lacul 
Izvorul Muntelui), Someşul Mic şi Râul 
Mare.

Condițiile variate de altitudine, pantă 
și expunere a versanților, acoperire cu 
vegetație, tipuri de soluri, aflate sub 
permanenta influență a factorilor meteo-
rologici (temperatură, precipitații, vânturi 
dominante) impun necesitatea urmăririi 
evoluției stratului de zăpadă în timp și 
spațiu, precum şi colectarea și prelucrarea 
de date provenite din mai multe surse. 
Pentru o utilizare eficientă a acestei ape, 
ca și pentru prevenirea inundaţiilor provo-
cate de topirea zăpezii, este necesară o 
evaluare a apei cantonate în stratul de 
zăpadă din aceste zone, în perioada de 
topire.

Pe baza datelor în flux rapid preluate 
de la staţiile meteorologice din zonele de 
interes, corelate cu alte informaţii dispo-
nibile (observaţii şi măsurători expedi-
ţionare şi prelucrări ale imaginilor sateli-
tare MODIS, etc.), a fost realizată evalua-
rea rezervelor de apă cantonate în stratul 
de zăpadă, pentru data de 31 ianuarie 
2014, în bazinul Argeş (Fig. 1, Tab.1), în 
bazinele hidrografice Bistriţa, Doftana, 
Lotru, Someşul Mic şi Râul Mare. Acestea 
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 (l/mp).

O analiză multianuală a stratului de 
zăpadă din sezonul iarnă-primavară 
(2005-2014) a fost realizată pentru stațiile 
meteorologice Vârful Omu (Fig. 2) și 
Bâlea-Lac. Graficele rezultate relevă, 
pentru sezonul iarnă-primăvară 2013-
2014, cele mai mici valori înregistrate ale 
grosimii învelișului nival.     

TELEDETECŢIE ŞI SISTEME INFORMAŢIONALE 
GEOGRAFICE
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Fig. 1. Bazinul hidrografic Argeş (zona carpatică)

Tabelul 1.  Rezultatele evaluării pentru 31.01.2014 
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Fig. 2. Evoluția multianuală (2005-2014) 
a grosimii stratului de zăpadă în sezonul iarnă-
primăvară la stația meteorologică Vârful Omu

Datele de teledetecţie permit verifi-
carea datelor provenite în flux rapid de la 
reţeaua de staţii meteorologice existentă, 
dar şi acoperirea zonelor unde nu există 
informaţii referitoare la stratul de zăpadă. 
Astfel, au fost estimate valorile lipsă şi 
obţinerea unei imagini adecvate a acu-
mulărilor de zăpadă. Imaginile MODIS 
Terra și Aqua (culori reale şi combinaţia  
de benzi spectrale 7-2-1) (Fig. 3), dar şi 
produsul derivat Snow Cover Extent 
(SCE), au fost preluate pentru mai multe 
momente ale iernii şi analizate pe an-
samblu, dar şi pentru prelucrări în zona 
carpatică (Fig. 4). 

Fig 3. Imagine Terra MODIS din 11.03.2014 
(combinaţia de benzi spectrale 7-2-1)

și datele grosimii zăpezii la stațiile 
meteorologice

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

Evaluarea rezervelor de apă din 
stratul de zăpadă în sezonul iarnă-primă-
vară 2013-2014 s-a efectuat pe etaje 

Fig. 4. Produs SCE derivat din imaginea MODIS din 5 februarie 2014 (zona carpatică) 
și datele grosimii zăpezii la stațiile meteorologice

  Nori  

 Zăpadă  
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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 canto-
nate în stratul de zăpadă în perioada 
stocului maxim, precum şi la diferite mo-
mente ale sezonului de topire a zăpezii-
scurgere, are o deosebită importanță 
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 
pentru prognoza şi gospodărirea resur-
selor de apă provenite din stratul de 
zăpadă, cât şi pentru factorii de manage-
ment şi decizie.

În al doilea trimestru din anul 2014   
a  fost realizată o analiză a principalilor 
indici de vegetație utili în monitorizarea 
secetei, obținuți din date MODIS de 
reflectanţă (sinteze la 8 zile – MOD09A1) 
şi date Landsat (rezoluţie spaţială 30 m).

Datele de teledetecţie oferă infor-
maţii spectrale care şi-au dovedit eficienţa 
în multe aplicaţii din domeniul manage-
mentului dezastrelor. În general, reţelele 
de monitorizare de pe teren, sunt insufi-
ciente prin densitatea scăzută a punctelor 
de observaţii; platformele satelitare asi-
gură o acoperire spaţială destul de     
largă fără limitări de acces. Din date de 
teledetecţie se pot extrage parametri 
biofizici, biologici sau structurali ai 
vegetaţiei: indicele suprafeţei foliare-LAI, 
biomasă, fracţiunea zilnică de radiaţie 
fotosintetică activă absorbită de acope-
rirea vegetală-fAPAR, indicele de vege-
taţie diferenţă normalizată-NDVI, indicele 
de apă diferenţă normalizată-NDWI.

Indicii de vegetaţie (IV) sunt un 
subset al indicilor spectrali şi se bazează 
exclusiv pe interpretarea răspunsurilor 
spectrale ale obiectelor care interacţio-
nează cu radiaţia solară incidentă. Cele 
mai utile domenii spectrale pentru supra-
vegherea vegetaţiei prin teledetecţie sunt 
situate între 600-700 nm şi 750-1350 nm.

Indicele de vegetaţie diferenţă nor-
malizată (NDVI – Normalized Difference 
Vegetation Index) reprezintă o transfor-
mare non-lineară a benzilor vizibil (roşu) şi 
infraroşu apropiat (nir) fiind definită ca 
diferenţa dintre aceste două benzi, 
împărţită la suma lor [NDVI = (NIR-
RED)/(NIR+RED)].

NDVI este o „unitate de măsură” a 
dezvoltării şi densităţii vegetaţiei şi este 
asociat cu parametrii biofizici ca: 

Valorile NDVI sunt cuprinse între –1.0 
şi 1.0. NDVI este un indicator al prezenţei, 
densităţii şi stării de sănătate a vegetaţiei 
raportat la un pixel (în cazul produselor 
MOD09A1 folosite, dimensiunea pixelului 
este de 500 m), astfel valorile pozitive 
(vegetaţie rară (0.1-0.5) sau densă (> 0.6)) 
sunt colorate în nuanţe de la verde deschis 
până la verde închis iar valorile negative 
(nori sau apă) sunt colorate în nuanţe de la 
galben deschis până la maro închis, 
indicând absenţa vegetaţiei sau o stare  
de sănătate proastă.

Figura 5 prezintă un exemplu de 
comparaţie între două produse NDVI 
obţinut din date MODIS de reflectanţă – 
sinteze la 8 zile (MOD09A1), pentru 
perioada 25.06 – 02.07 din 2014, respectiv 
2007. Prin compararea celor două   
imagini se poate observa, că faţă de  

biomasa (tone/ ha),
indicele suprafeţei foliare (LAI), folosit 
foarte des în modele de creștere a 
culturilor,
procentul de acoperire cu vegetaţie al 
terenului,
activitatea fotosintetică a vegetației.
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2014, considerat un an normal d.p.d.v. 
climatic, în anul 2007 sudul şi estul 
României au fost afectate de secetă 
(NDVI = [0.1, 0.3]). 

Indicele de apă diferenţă norma-
lizată (NDWI – Normalized Difference 
Water Index) combină informaţii din 
infraroşu apropiat şi infraroşu în unde 
scurte (SWIR) {NDWI = (NIR – SWIR) / 
(NIR + SWIR)]. NDWI este un bun indi-
cator al conţinutului de apă din frunze, 
fiind utilizat pentru detectarea şi monito-
rizarea condiţiilor de umiditate al acope-
ririlor vegetale. Se ştie că în perioadele 
secetoase vegetaţia este supusă stresului 
hidric, fapt care afectează dezvoltarea 
plantelor şi care poate cauza distrugerea 
culturilor în zonele agricole. 

Datorită faptului că este influenţat  
de dezhidratarea şi ofilirea plantelor poate 
fi un mai bun indicator al monitorizării 
secetei decât NDVI. Prin furnizarea către 
utilizatori de date aproape în timp real, 
referitoare la stresul hidric al plantelor 
poate fi îmbunătăţit managementul resur-
selor de apă, în special prin irigarea 
zonelor agricole afectate de secetă, în 
funcţie de necesarul de apă.

                    (a) NDVI: 26.06 – 03.07.2007                                      

Fig. 5. Variaţia spaţială a indicelui NDVI obţinută din date MODIS (MOD09A1)

(b) NDVI: 26.06 – 03.07.2014

Valorile NDWI variază între –1 şi 1, 
valorile corespunzătoare vegetaţiei verzi 
fiind cuprinse între –0.1 şi 0.4. 

Figura 6  prezintă un exemplu de 
comparaţie între două produse NDWI, 
pentru aceiaşi perioadă de timp.

NDWI fiind un indicator al stresului 
hidric al plantelor, se observă cum în    
anul 2007 sudul şi estul României sunt 
afectate de secetă. Valori foarte mici      
ale NDWI (valori negative) s-au înre-
gistrat, în special în zona Olteniei, Câmpia 
Bărăgnului şi Dobrogea). De asemenea, 
valori foarte mici ale NDWI, cuprinse   
între 0 şi 0.2 s-au înregistrat pe arii mari  
din sudul şi estul României, reprezen-    
tate de zonele agricole. Aceste zone        
s-au evidenţiat printr-un stres hidric 
puternic, ce a afectat serios evoluţia 
fenologică normală a culturilor agricole şi 
livezilor.

Indicele de secetă diferenţă norma-
lizată (NDDI – Normalized Difference 
Drought Index) este un indice relativ nou 
util pentru monitorizarea secetei, fiind 
calculat ca raportul dintre diferenţa dintre 
indicele de vegetaţie, diferenţă norma-
lizată şi indicele de apă, diferenţă 
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                   (a) NDWI: 25.06 – 02.07.2007                                        (b) NDWI: 25.06 – 02.07.2014

Fig. 6. Variaţia spaţială a indicelui NDWI obţinută din date MODIS (MOD09A1)

normalizată şi suma lor [NDDI = (NDVI – 
NDWI)/(NDVI + NDWI)].

Combinând informaţii din vizibil, 
infraroşu apropiat şi infraroşu în unde 
scurte, NDDI reprezintă un indicator de 
secetă mai sensibil, în special în perioa-
dele de vară. NDDI constituie o informaţie 
suplimentară precisă şi utilă în monito-
rizarea secetei, alături de datele in-situ     
şi agrometeorologice. Prin compararea 
unei imagini al unui IV nouă cu o imagine 

                 (a) NDDI: 25.06 – 02.07.2007                             (b) 25.06 – 02.07.2014

Fig. 7. Variaţia spaţială a indicelui NDDI obţinută din date MODIS (MOD09A1

NDDI: 

IV din ultimul an sau chiar cu mai mulţi    
ani în urmă corespunzând aceleaşi 
perioade de timp, se poate determina 
dacă starea curentă de sănătate a 
culturilor este sau nu mai bună decât în 
anul sau anii precedenţi.

Indicele NDDI este un foarte bun 
indicator al secetei, în special pe perioada 
de vară, evidenţiind foarte clar zonele 
afectate (Fig. 7).
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Valorile foarte mari ale NDDI (peste 
0.5) evidenţiază foarte clar zonele afec-
tate de secetă (zonele agricole din sudul  
şi estul României).

Zonele afectate de secetă eviden-
ţiate de cei trei indici sunt în concordanţă 
cu valorile de temperatură, precipitaţii şi 
de umiditate a solului înregistrate în vara 
lui 2007. În vara anului 2007, în sudul 
Câmpiei Române, în lunile iunie şi iulie    
s-au înregistrat valori ale temperaturii 
peste 40°C, iar cantităţile de precipitaţii 
înregistrate au fost cu mult sub media 
normală pentru perioada respectivă (sub 
15 l/mp).

Imaginile se pot compara şi pe 
anumite perioade de interes, în cursul 
unui an, pentru a monitoriza etapele de 
dezvoltare a culturilor şi de a determina 
evoluţia acestora în timp.

Pentru a îmbunătăţi calitatea infor-
maţiilor necesare monitorizării şi evaluării 
corecte a secetei se pot face şi corelaţii 
între diferiţii indici de vegetaţie şi 
principalii parametri  agrometeorologici.

Studiul privind consecinţele feno-
menelor meteorologice extreme în 
România folosind tehnicile de tele-
detecţie şi SIG

A fost elaborată o metodă de 
prelucrare a imaginilor satelitare din 
domeniul optic înregistrate de satelitul 
PROBA V, ultimul tip de satelit lansat în 
cadrul programului VEGETATION de 
către Agenţia Spaţială Europeană în 
colaborare cu Belgia. În anul 2014, a    
fost realizată metoda de vizualizare, 
prelucrare şi interpretare a imaginilor 
satelitare de tip PROBA V, pentru 
determinarea Indicelui Normalizat de 
Vegetaţie – NDVI.  

Satelitul PROBA V a fost lansat la 
data de 7 mai 2013.      

Senzorul PROBA-V are urmă-
toarele caracteristici:

Acoperire globală:  aproape zilnică 
– cel puţin o achiziţie pe zi, dincolo 

de latitudinea de 35°;
– acoperirea zonelor ecuatoriale în 

90% din zile;
Orbita: solar-sincronă;
Momentul achiziţiei: 10:30-11:30 AM
Altitudinea: 820 ± 10 km;
Lăţimea minimă a benzii de înregis-
trare: 2,250 km.

Imaginile satelitare înregistrate de 
satelitul PROBA-V au următoarele carac-
teristicile:

Caracteristici spectrale: 4 benzi 
spectrale:

– albastru (0.44-0.48 μ);
– roşu (0.62-0.698 μ);
– infraroşu apropiat (0.79-0.90 μ);
– infraroşu mediu (1.56-1.65 μ);

Câmpul de vizibilitate: sub 100°. O 
combinaţie de 3 sisteme optice, cu 
câmpuri de vizibilitate egale, astfel 
încât să acopere întregul câmp de 
vizibilitate;
Rezoluţie spaţială:

– VNIR: 100 m în centru, 350 m la 
margine;

– SWIR: 200 m în centru, 700 m la 
margine.

Acurateţea geolocaţiei:
– eroarea înregistrării multispectrale: 

100 m VNIR, 150 m VNIR+SWIR;
– eroarea înregistrării multitempo-

rale: 150 m VNIR, 225 m VNIR+ 
SWIR;

– eroarea absolută în privinţa ampla-
samentului: 300 m VNIR, 450 m 
VNIR+SWIR.

Proporţia semnal/zgomot: 
188 (albastru), 333 (roşu), 393 (NIR), 
393 (SWIR).

Produsul L2A (produs decadal de 
sinteză este calculat din diferite pasaje 
satelitare în cursul unei perioade de        
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10 zile) de la PROBA-V este obţinut după 
aplicarea unui algoritm de modelare 
atmosferică şi reduce influenţa atmos-
ferei.

Pentru procesare a fost selectată o 
imagine din prima decadă a lunii mai 2014. 
Metoda utilizată pentru prelucrarea imagi-
nilor satelitare de tip PROBA V cuprinde 
următoarele etape:

importul imaginii de tip PROBA V în 
programul specializat pentru imagini 
satelitare din domeniul vizibil;
selectarea benzii de prelucrat (în cazul 
de faţă banda ce conţine indicele de 
vegetaţie diferenţă normalizată);
reproiectarea în sistemul de referință 
pentru România, Stereo 70;
recalcularea valorilor indicelui pentru a 
fi cuprinse în intervalul de valori (–1,1), 
care permite compararea imaginilor 
din diferite perioade de timp şi analiza 
evoluţiei valorilor indicelui sau 
compararea imaginilor din aceeaşi 
perioadă, dar ani diferiţi;

elaborarea unei palete de culori, cores-
punzătoare imaginilor de tip PROBA V; 
realizarea imaginii color prin aplicarea 
noii palete;
exportul produsului final.

Imaginea astfel obţinută va fi impor-
tată în mediul GIS unde se va realiza harta 
indicelui de vegetaţie diferenţă norma-
lizată (Fig. 8).

Infrastructuri de date spațiale 
pentru aplicații meteorologice

Tema de cercetare are ca scop 
inițierea și dezvoltarea unui cadru de lucru 
interoperabil pentru gestionarea informa-
țiilor meteorologice care să contribuie la 
realizarea unei infrastructuri naționale de 
date spațiale în conformitate cu preve-
derile inițiativelor europene în domeniu.

În anul 2014 au fost realizate 
următoarele activități legate de imple-
mentarea următoarelor servicii de rețea 
INSPIRE:

Serviciul de vizualizare (Fig. 9) – 
permite afişarea, navigarea, mărirea/ 

Fig. 8. Harta NDVI, 1-10.05.2014
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Fig. 9. Exemplu  de integrare a produselor METEOSAT folosind aplicația ADAGUC.

micşorarea, rotirea panoramică, 
suprapunerea vizuală a seturilor de 
date spaţiale, precum şi afişarea 
informaţiilor explicative şi a oricărui 
conţinut pertinent al metadatelor. 
Serviciul a fost implementat conform 
standardului ISO 19128 (Geographic 
information – Web map server 
interface), cunoscut și sub numele  
de WMS (Web Map Service). 
Serviciul de descărcare a datelor – 
permite descărcarea de copii ale 
seturilor de date spațiale sau ale  
unor părți ale acestora, precum și 
accesarea directă a acestora. 
Serviciul a fost implementat conform 
standardelor standardelor ISO 19142 
(Geographic information – Web 
Feature Service), cunoscut și ca 
OGC WFS (Web Feature Service), 
pentru datele de tip vector și  OGC 
07-067, cunoscut și ca OGC WCS 
(Web Coverage Service) pentru cele 
de tip raster.

Serviciul de prelucrare a datelor - 
defineşte cum modele sau calcule cu 
dimensiune geospațială (numite 
procese) pot fi descoperite și 
executate prin intermediul unei 
arhitecturi software bazate pe servicii 
(SOA), folosind instanțe expuse către 
protocoale gen HTTP-GET, HTTP-
POST sau SOAP. Serviciul a fost 
implementat conform standardului 
OGC 05-007, cunoscut și sub numele 
de OGC WPS (Web Processing 
Service). 

Elaborarea de metodologii pentru 
reprezentarea spațială a parametrilor 
meteorologici și obținerea de hărţi 
utilizând tehnici de teledetecţie şi SIG

Pentru ca informaţiile agrometeo-
rologice să fie cât mai complexe şi precise 
se impune îmbunătăţirea capabilitătilor 
operaţionale de monitorizare prin utiliza-
rea tehnicilor avansate de teledetecţie şi 
SIG. 
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SIG permite considerarea colecţiilor 
de obiecte: fiecare ansamblu de obiecte 
formează un plan de informaţie, care 
conţine proprietăţile obiectelor izolate, 
precum şi relaţiile acestora unele în raport 
cu altele, ceea ce implică utilizarea 
noţiunii de topologie. Topologia permite 
descrierea relaţiilor spaţiale dintre 
diferitele elemente ale unui plan de 
informaţie. Astfel, se vor putea realiza 
rapid operaţii de analiză spaţială care 
utilizează unul sau mai multe plane 
tematice de date.

Tehnicile SIG se caracterizează  
prin structuri de date şi modalităţi de 
exploatare relativ originale în raport cu 
alte sisteme informaţionale. Ele au 
vocaţia să integreze masiv datele de 
teledetecţie, în special satelitare, care 
aduc atât un flux periodic de informaţii 
radiometrice precum şi o reprezentare 
actualizată a suprafeţei terestre sub 
forma imaginilor. Principalele funcţiuni 
sunt:

achiziţia datelor: extragerea şi codarea 
datelor spaţiale şi descriptive, verifi-
carea erorilor şi pre-prelucrări;
gestionarea datelor: stocajul, modifi-
cări şi actualizări cât şi extragerea 
datelor;
prelucrarea şi analiza datelor;
restituirea datelor: producerea hărţilor, 
imaginilor, graficilor.

Analiza variabilităţii spaţiale a proce-
selor de precipitaţii are o importanţă 
majoră în managementul resurselor de 
apă, precipitaţiile fiind un factor cheie 
pentru multe din aplicaţiile din domeniul 
hidrologiei sau agriculturii, determinând 
cantitatea disponibilă de apă potabilă şi 
nivelul umidităţii din sol. Este foarte 
important să deţinem informaţii corecte 
despre precipitaţii şi distribuţia lor 

spaţială, nu numai la scară locală, dar şi la 
scară regională. 

Cantitatea de precipitaţii, concen-
traţia unui poluant, diferenţa de altitudine, 
etc nu pot fi măsurate în orice punct al  
unei suprafeţe geografice. Totuşi, pe baza 
măsurătorilor efectuate în diferite locaţii 
ale zonei de interes, se pot deduce valorile 
parametrilor doriţi la nivelul întregii 
suprafeţe. Interpolarea este procesul  
care permite astfel de deducţii. Prin 
interpolarea spaţială se poate crea o 
suprafaţă care să modeleze fenomenul 
analizat, în cel mai bun mod posibil. 
Aşadar, pe baza valorilor cunoscute  
(valori măsurate), selectând metodă de 
interpolare se pot estima valorile necunos-
cute la nivelul zonei de studiu. Apoi, se 
poate face o corecţie a suprafeţei prin 
limitarea numărului de valori cunoscute şi 
prin controlul influenţei pe care acestea o 
au asupra valorilor estimate. 

În anul 2014 a fost analizată metoda 
de interpolare Radial Basis.

Este o metodă de interpolare deter-
ministă relativ rapidă, exactă, mult mai 
flexibilă decât IDW, însă față de aceasta 
necesită luarea în calcul a mai multor 
parametri. Nu există nici o evaluare a 
erorilor de predicţie. Metoda oferă supra-
feţe de predicţie, care sunt comparabile ca 
formă și exactitate cu cele ale metodei 
Kriging. RBF nu permite investigarea 
datelor prin autocorelare, ceea ce o face 
mai puţin flexibilă şi mai mult automată 
decât Kriging. RBF nu face presupuneri 
despre datele analizate. RBF este folosită 
pentru calcularea de suprafeţe netede 
pornind de la un număr mare de puncte 
(date). Funcţiile produc rezultate bune 
pentru suprafeţe uşor diferite, cum ar fi 
altitudinea. Tehnica este inadecvată, 
atunci când există schimbări valorice mari 
în punctele ce compun o suprafață mică 
orizontală şi/sau când datele sunt 
predispuse la erori sau sunt incerte.
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Dintre funcţiile posibile metodei   
de interpolare Radial Basis, cea optimă 
este considerată a fi funcţia multicuadrică. 
În continuare, sunt prezentate o parte 
dintre funcţiile nucleu de bază, similare 
variogramelor de la metoda Kriging:

a) Multiquadrică inversă 
B(h) = 1/[(h2 + R2)0.5]

b) Multilogaritmică 
B(h) = log(h2 + R2)

c) Multicuadrică 
B(h) = (h2 + R2)0.5

d) Spline natural cubic 
B(h) = (h2 + R2)3/2

e) Spline placă subţire 
B(h) = (h2 + R2)log(h2 + R2)

unde: h este distanţa relativă anizo-
tropică, rescalată, de la punctul în care   
se interpolează valoarea Z şi un nod în 
care se cunoaşte valoarea Z, iar R este un 

factor de netezire ales de utilizator. 
Valoarea implicită pentru R2 este 
calculată în unii algoritmi ca raportul  
dintre lungimea diagonalei plane a setului 
de puncte cu date Z şi produsul 25XN, 
unde N este numărul de puncte.

Pentru studiul de față au fost realizate 
reprezentările spațiale ale precipitațiilor  şi 
rezervei de umiditate din sol, pe perioada 
Mai-August 2014, utilizând metoda de 
intrepolare Radial Basis.

Figura 10 prezintă un exemplu de 
hartă cu reprezentarea spațială a 
precipitațiilor în luna mai 2014.

Figura 11 prezintă un exemplu de 
hartă cu reprezentarea spațială a umidi-
tăţii solului (capacitatea utilă) pentru 
01.08.2014.

Fig. 10: a. Reprezentarea spaţială a precipitaţiilor – Mai 2014; 
b. Valori prognozate; c. Variaţia erorilor (RMSE = 26.64)

a)

b)

Funcția de regresie: 0.54*x + 49.06

c)

Funcția de regresie: -0.46*x + 49.06
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Fig. 11: a. Reprezentarea spaţială a umidităţii solului (0-100 cm, porumb) pentru 01.08.2014;
 b – Valori prognozate; c – Variaţia erorilor (RMSE = 13.60)

Funcția de regresie: -0.47 * x + 32.356

c)

Funcția de regresie: 0.53 * x + 32.36

b)

a)

Proiectele naţionale şi internaţionale 
în care au fost implicaţi cercetătorii 
Laboratorului de Teledetecţie şi Sisteme 
Infomaţionale Geografice, în anul 2014, 
sunt:

Proiectul 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 schim-
bărilor climatice. Rezultatele aplicaţiei, 
prin identificarea zonelor potenţial vulne-
rabile în bazinul hidrografic Bârlad, vor 
contribui la imbunătăţirea programului de 
măsuri de protecţie a resurselor de apă 
precum şi a sistemului de monitoring 
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integrat al apelor de suprafaţă şi sub-
terane utilizat în procesul de revizuire a 
numărului de zone desemnate vulne-
rabile. 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 clima-
tice din România. Cu ajutorul sistemului 
informatic integrat se vor putea identifica 
zonele potenţial vulnerabile la poluarea  
cu nitraţi şi măsurile care trebuie să fie 
aplicate pentru protecţia resurselor de 
apă şi menţinerea stării ecologice bune a 
apelor.

În anul 2014, conform planului de 
realizare al proiectului, a fost realizat 
Sistemul Online CLEANWATER.

Sistemul online GIS a fost dezvoltat 
având la bază o arhitectură distribuită      
și utilizează cele mai recente tehnologii 
Web (HTML, CSS, JavaScript) și GIS. 
Accesarea sistemului de către utilizatori 
se face securizat, via Internet, prin 
intermediul unui navigator (browser) web 
la adresa:

http://cleanwater.meteoromania.ro. 

Interfața sistemului a fost concepută 
în concordanță cu standardele în vigoare 
pentru a crea un mediu prietenos de 
gestiune a informațiilor geospațiale. 

În funcție de privilegii, utilizatorii 
autentificați în sistem pot:

Vizualiza, interoga şi analiza pe 
criterii spațiale baza de date 
CLEANWATER;
Crea scenarii și integra parametrii 
acestora în modele numerice de 
prognoză a calității apei;
Vizualiza și analiza ieșirile din 
modelele numerice;
Obține costurile de mediu pentru 
măsurile ce au impact asupra calității 
apei.
Sistemul CLEANWATER are o arhi-

tectură distribuită (Fig.12). Principalele 
componente sunt:

Serviciul de gestionare a bazelor de 
date;
Serviciul de catalogare;
Serviciul de vizualizare și simbolizare 
a datelor;
Clienți software.

Fig. 12. Arhitectura sistemului online GIS CLEANWATER
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Interfața web a fost dezvoltată în 
concordanță cu nevoile utilizatorilor 
pentru a oferi un mediu prietenos de 
gestionare a informațiilor referitoare la 
calitatea apei în bazinul Bârlad (Fig. 13).

Proiectul SNOWBALL – Monitori-
zarea secetei utilizând date in-situ şi 
de teledetecţie

Proiectul SnowBall are drept scop 
asigurarea şi demonstrarea metodelor 
necesare pentru un serviciu de zăpadă 
pentru a livra produse geospaţiale despre 
stratul de zăpadă sezonier (SCE, starea 
de topire, SWE) rezultat din date prin 
satelit, pentru comunitatea ştiinţifică din 
România, factorii de decizie politică, 

Fig. 13. Exemplu: interfața grafică a sistemului online  GIS CLEANWATER

utilizatorii de informaţii privind zăpada şi 
pentru publicul larg.

În anul 2014, pentru atingerea 
obiectivului, principalele realizări sunt 
legate de:

Proiectarea şi implementarea unor 
noi instrumente şi echipamente de 
măsurare a parametrilor stratului 
de zăpadă 
S-au realizat dispozitivele și echipa-

mentele automate care să permită 
măsurarea continuă în perimetrul stațiilor 
meteorologice automate sau manuale 
existente. Pentru realizarea de profile de 
temperatură ale stratului de zăpadă s-a 
selecționat un traductor etanș bazat pe   
un circuit integrat DS18B20. Pentru 
măsurarea umidității volumetrice a  
zăpezii a fost ales un traductor capacitiv 
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care măsoară umiditatea indirect prin 
intermediul măsurării permitivității dielec-
trice a mediului. Pentru realizarea 
sistemelor portabile s-a decis utilizarea 
unor platforme de dezvoltare „open 
source” bazate microcontroller-e pe      
32 biți. A fost achiziționat un sistem 
compus din două spectrometre care 
acoperă fiecare, o parte a domeniului 
spectral de interes într-un sistem integrat.

Crearea şi configurarea bazei de 
date spaţiale integrate în mediu 
GIS.
A fost proiectată și configurată baza 

de date GIS (planuri tematice, organizate 
sub formă de infoplanuri) pentru arealul 
bazinelor hidrografice Argeș și Ialomița, 
care să permită ulterior prelucrări, 
intersectări de informații, analize spațiale.  

Algoritm bazat pe date de la un 
singur canal spectral adaptat la 
Sentinel.
Deoarece datele Sentinel-1 SAR din 

sezonul de iarna 2014 nu sunt încă 
disponibile şi satelitul  Sentinel-3 nu a  
fost încă lansat, s-au urmat planurile de 

contingenţă, prevăzute în Planul de 
Realizare al Proiectului. Algoritmii şi 
lanţurile de procesare, dezvoltate în 
cadrul laboratorului NR se află în curs de 
portare şi îmbunătăţire pentru a include 
datele provenite de la sateliţii din seria 
Sentinel. În ceea ce priveşte Sentinel-1, în 
prezent se utilizează date Radasat-2, iar 
pentru Sentinel-3 date Suomi NPP VIIRS 
şi Terra MODIS.  Această abordare 
permite verificarea algoritmilor şi lanţu-
rilor de procesare şi adaptare la datele 
recepţionate de la noii senzori. 

Variabilitatea şi schimbările clima-
tice ale stratului de zăpadă şi 
impactul asociat.
Au fost realizate primele analize 

privind schimbările în grosimea stratului 
de zăpadă în intervalul octombrie-aprilie, 
la nivelul României, în condiţiile scenariilor 
RCP 4.5 şi 8.5, pentru orizonturile de timp 
2021-2050 (Fig.14) şi 2070-2099 (Fig.15). 

Au fost folosite la analiză rezultatele  a 
5 experimente numerice cu modele 
climatice regionale, realizate în cadrul 

Fig. 14. Schimbările în grosimea stratului de zăpadă (%) în intervalul octombrie-aprilie, la nivelul 
României, în condiţiile scenariilor RCP 4.5 şi 8.5, pentru orizontul de timp 2021-2050 faţă de 

intervalul de referinţă 1971-2000.
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Fig. 15. Schimbările în grosimea stratului de zăpadă (%) în intervalul octombrie-aprilie, la nivelul 
României, în condiţiile scenariilor RCP 4.5 şi 8.5, pentru orizontul de timp 2070-2099 faţă de 

intervalul de referinţă 1971-2000

programului EuroCORDEX. Se observă 
că în condiţiile de forţaj radiativ mai intens 
diminuarea grosimii stratului de zăpadă  
în intervalele considerate este mai mare. 
Au fost extrase seriile de timp pentru 
climatul prezent şi scenariile RCP pentru 
temperatura şi precipitaţii la 6 ore folosind 
3 experimente numerice disponibile în 
baza CMIP5. 

Variabilitatea şi schimbările clima-
tice ale stratului de zăpadă în 
statistica avalanşelor.
Au fost demarate şi primele analize 

pentru realizarea modelului empiric ce 
leagă carcteristicile de circulaţie atmos-
ferică cu indici ai avalanşelor. Astfel, a fost 
întocmită o listă cu date ale avalanşelor, 
începând din 1928 până în prezent.

Actualizarea hărţii acoperirii/ utili-
zării terenului pentru zona de 
studiu, utilizând imagini satelitare 
de rezoluţie fină.
Imaginile satelitare Landsat, repre-

zintă principala sursă de date ce vor fi 
utilizate în cadrul proiectului pentru 

actualizarea hărții acoperirii/utilizării 
terenului. Acestea sunt puse la dispoziția 
utilizatorilor de către USGS și NASA, cu 
titlu gratuit, prin mai multe surse de 
descărcare. Pentru obținerea rezultatelor 
specifice activității, imaginile trec printr-un 
proces de prelucrare specializat, fuziune 
și clasificare nesupervizată (Fig. 16) și 
supervizată (Fig.17).

Site-ul web al proiectului. A fost 
proiectat şi realizat site-ul web al proiec-
tului (http://snowball.meteoromania.ro), 
ce va fi actualizat în permanenţă. Portalul 
SnowBall va pune la dispoziţie infrastruc-
tura de comunicare şi diseminare.

Proiectul: “Platformă geospațială 
suport pentru managementul situa-
țiilor de urgență - GEODIM”

Proiectul GEODIM are ca scop dez-
voltarea unui serviciu național în sprijinul 
managementului situațiilor de urgență 
prin:

Utilizarea unei platforme de informații 
geospațiale bazată pe produse 
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Fig. 16. Clasificare nesupervizată. A) color composit- infraroșu; B) imaginea clasificată

Fig.  17. Exemplu de clasificare supervizată 

provenite, în principal, din prelucrarea 
imaginilor satelitare;
Crearea unor produse derivate definite 
împreună cu comunitatea utilizatorilor 
finali;
Asigurarea continuității proiectului 
SIGUR (Serviciu bazat pe Informații 
satelitare pentru Gestionarea situațiilor 
de URgență);
Completarea serviciului "GMES Emer-
gency Response Service" ținând cont 
de cerințele pe plan local și national;
Consolidarea și dezvoltarea expertizei 
Oficiului Regional România în cadrul 
rețelei UN-SPIDER;
Acționarea ca o interfață între serviciile 
similare actuale, respectiv: SIGUR, 
GMES ERS (actual Copernicus EMS), 
International Charter Space and Major 
Disasters și UN-SPIDER;
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GEODIM va furniza un serviciu vali-
dat și operațional care va ajuta autoritățile 
în toate etapele procesului de manage-
ment al situațiilor de urgență: prevenire/ 
pregătire, răspuns, reconstrucție. Servi-
ciul va livra utilizatorilor  hărți produse în 
timpul situațiilor de urgență și hărți de  
referință utile în etapele de prevenire/ 
pregătire și reconstrucție. GEODIM va fi 
un instrument de bază în luarea deciziilor 
în cadrul celulelor de criză, va crește 
eficiența intervențiilor, va asigura o mai 
bună cunoaștere a dimensiunilor și ampli-
tudinii fenomenului în cauză, contribuind 
în final la reducerea pierderilor umane și 
materiale. Fiind dezvoltat pe baza cerin-
țelor utilizatorilor finali, serviciul va per-
mite integrarea în Sistemul Național de 
Management al Situațiilor de Urgență.

Proiectul este coordonat de Adminis-
trația Națională de Meteorologie și reali-
zat în colaborare cu Agenția Spațială 
Română, Advanced Studies and Re-
search Center, Universitatea Politehnică 
București și Universitatea de Științe 
Agronomice și Medicină Veterinară 
București.

Principalele realizări în anul 2014 
sunt legate de:

Definirea modelului bazei de date 
de referință 

Modelul bazei de date GEODIM 
integrează multe caracteristici importante 
ale domeniului managementului situațiilor 
de urgență și include o abordare eficientă 
în reprezentarea multidimensională și 
dinamică a proceselor care au implicații 
asupra evenimentelor de risc și hazard.

Platforma GEODIM are ca obiectiv 
principal acela de a oferi utilizatorilor 
capabilități de vizualizare on-line pentru o 
serie de seturi de date privind aspecte de 
interes general (drumuri, localități, limite 

administrative etc) sau informații despre 
anumite evenimente asociate hazardelor 
naturale sau antropice (inundații, alune-
cări de teren, cutremure etc). Seturile de 
date disponibile prin intermediul acestui 
serviciu sunt compuse atât din date tip 
rastru, cât și din informații sub formă de 
vector, fiecare având caracteristici dis-
tincte și cerințe speciale de management.

Seturile de date din cadrul geopor-
talului GEODIM sunt împărțite în trei mari 
categorii: hărți de bază, date rastru și 
straturi tematice. În prima categorie se 
încadrează acele informații care pot 
constitui baza cartografică peste care pot 
fi suprapuse datele oferite de straturile 
tematice.

Seturile de date tip rastru sunt 
păstrate, în cele mai multe cazuri, ca 
fișiere GeoTIFF. GeoTIFF este un 
standard de metadate aflat în domeniul 
public, ce permite ca informațiile de 
georeferentiere să fie integrate într-un 
fișier TIFF. Acest format de fișier este unul 
dintre cele mai populare și versatile din 
lume, în momentul de față. Un mare 
avantaj pentru servirea online este 
capacitatea de a stoca intern într-un 
singur fișier GeoTIFF atât tile-uri cât și 
piramide, ceea ce face vizualizarea online 
rapidă și consumatoare redusă de resurse 
harware.

Date vectoriale prezintă informații 
generale și sunt grupate ca "date de 
referință". Acestea pot fi de tip punct, linie 
sau poligon, în funcție de necesitățile de 
reprezentare.

Crearea bazei de date de referință

Marea majoritate a informațiilor și 
datelor necesare pentru implementarea 
portalului GEODIM are o dimensiune 
spațială, asta fie că vorbim de datele 
geospațiale clasice (hărți, imagini 
satelitare, măsurători), fie că ne referim la 
alte tipuri date (fotografii, grafice, date 
statistice, documente descriptive). De 
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aceea a fost foarte important ca încă de   
la început să se facă un inventar cu toate 
datele necesare, să se proiecteze modele 
de date adecvate și să se stabilească 
proceduri clare de integrare a acestora în 
baza de date SIG. Baza de date geo-
spațială include atât date recente cât și 
date istorice (Fig. 18).

Proiectarea serviciilor de rețea 
compatibile cu cerențele directivei 
INSPIRE

Pe plan internațional, există o serie  
de instituții care se ocupă cu elabo-    
rarea și promovarea standardelor des-
chise în domeniu geospațial. Pe baza 
acestor standarde, numeroase țări au 
adoptat  legi sau regulamente cu privire   
la dezvoltarea de infrastructuri naționale 
de date spațiale. Deoarece se dorește    
ca geoportalul GEODIM să fie compatibil 
cu standardele europe și internaționale 
privitoare la datele geospațiale, s-a făcut  
o inventariere a instituțiilor / programelor 
de standardizare și s-au analizat oportuni-
tățile oferite pentru geoportal. În proiec-
tarea serviciilor de rețea s-a plecat de la 
specificațiile tehnice ale directivei euro-
pene INSPIRE
(http://inspire.jrc.ec.europa.eu – adoptată 

 

Fig. 18 . Seturi de date disponibile în cadrul pla ormei GEODIM

în 14 martie 2007), directivă ce are ca 
scop armonizarea informației geos- 
pațiale între țările europene la nivel local, 
regional și național. Standardele INSPIRE 
pentru date și servicii de date se bazează 
pe cele emise de OGC/ISO/CEN. Pentru 
implementarea geoportalului GEODIM 
(Fig. 19) au fost identificate următoarele 
servicii de rețea pentru care INSPIRE 
oferă specificații:

servicii de căutare – care permit iden-
tificarea seturilor și serviciilor de date 
spațiale pe baza conținutului meta-
datelor corespunzătoare și afișarea 
conținutului metadatelor; 
servicii de vizualizare – care permit   
cel puțin afișarea, navigarea, mări-
rea/micșorarea, rotirea panoramică, 
suprapunerea vizuală a seturilor de 
date spațiale, precum și afișarea infor-
mațiilor explicative și a oricărui conținut 
pertinent al metadatelor; 
servicii de descărcare, care permit 
descărcarea de copii ale seturilor de 
date spațiale sau ale unor părți ale 
acestora, precum și accesarea directă 
a acestora, atunci când este posibil; 
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servicii de prelucrare, care permit 
prelucrarea seturilor de date spațiale 
în vederea realizării interopera-
bilității; 
servicii care permit apelarea la 
serviciile de date spațiale.

Implementarea serviciilor de rețea 
și crearea geoportalului GEODIM

Serviciile de geospațiale de rețea 
funcționează după principii și protocoale 
de comunicație similare serviciilor web 
clasice (XML-RPC, UDDI, WSDL, SOAP). 
Rolul acestora este deosebit de important 
în contextul actual, cînd asistăm, pe de o 
parte, la o expansiunea continuă a 
surselor și canțității de date geospațiale 
stocate, iar pe de altă parte, la o creștere a 
nevoii de a accesa aceste date. În cadrul 
geoportalului GEODIM a fost implementat 
un server SIG cu următoarele servicii 
menţionate mai sus.

Fig. 19. Interfața geoportalului GEODIM

Dezvoltarea de proceduri de acce-
sare în timp cvasi-real a bazelor de 
date satelitare și in-situ

Activitatea s-a axat pe dezvoltarea 
unor rutine care să permită accesarea, 
prelucrarea și stocarea operațională a 
datelor satelitare zilnice provenite de la 
senzorul MODIS amplasat pe platformele 
satelitare AQUA și TERRA, precum și inte-
grarea în manieră automată în geo-
portalul GEODIM a datelor colectate de 
rețeaua națională de stații meteorologice 
prin intermediul unui API personalizat.

Arhiva online MODIS Rapid Response 
(http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov) conține 
date capturate de senzorii MODIS/Aqua  
și MODIS/Terra din 2005 și până în 
prezent. Pentru fiecare zi din această 
perioadă, pentru orice parte din glob, se 
pot descărca trei tipuri de produse 
MODIS:
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– compozit în culori naturale;
– NDVI (Normalized Difference 

Vegetation Index – Indicele 
Normalizat de Vegetaţie);

– compozit benzile 7, 2,1.

Datele sunt disponibile în format 
GeoTiff, sub forma unor subseturi de mari 
dimensiuni. Teritoriul României este 
acoperit de două astfel de subseturi, 
necesitând mozaicarea datelor pentru a 
obține o acoperire națională.

Datele măsurate la stațiile meteo-
rologice de pe teritoriul României (tempe-
ratura aerului, temperatura la nivelul 
solului, cantitatea de precipitaţii) pot fi 
accesate la interval de o oră prin inter-
mediul unui serviciu web dedicat ce 
funcţionează pe geoportalul GEODIM.

Implementarea unor sisteme de 
testare a infrastructurii de date 
spațiale GEODIM

Pentru toate serviciile de rețea dez-
voltate în cadrul geoportalului GEODIM 
au fost implementate și aplicate testele  
de conformitate dezvoltate de OGC. 
Aceste teste sunt disponibile la adresa
http://cite.opengeospatial.org/teamengine.

Diseminarea rezultatelor proiec-
tului

În anul 2014, serviciul GEODIM a fost 
prezentat în cadrul mai multor manifestări 
ştiinţifice de specialitate, cum ar fi: întâl-
nirea „Copernicus User Forum on Emer-
gency”; seminarul internațional „Simpo-
zionul Internațional „Sisteme Informa-
ționale Geografice” – ediția a XXII-a; 
seminarul național „Soluții libere - open 
source – pentru prelucrarea și reprezen-
tarea datelor geospațiale”; seminarul 
național „OSM Between Cloud And 
Government”, etc.

Proiectul DROMOSIS – Monitori-
zarea secetei utilizând date in-situ şi de 
teledetecţie

Principalele obiective ale proiectului 
DROMOSIS sunt proiectarea, dezvol-
tarea şi demonstrarea unui model experi-
mental pentru monitorizarea secetei şi 
construirea/implementarea de indicatori 
de secetă îmbunătăţiţi. Rezultatele 
modelului experimental DROMOSIS vor fi 
folosite în procesul general de manage-
ment al secetei cât şi în cadrul viitorului 
serviciu european de schimbări climatice 
COPERNICUS sub umbrela programului 
Iniţiativa pentru Schimbări Climatice. 
Scopul principal al serviciului este de a 
pune la dispoziţia comunităţii ştiinţifice un 
răspuns adecvat şi în timp util pentru 
monitorizarea schimbărilor climatice 
utilizând date satelitare. În cadrul acestui 
program au fost definite mai multe 
Variabile Climatice Esenţiale (Essential 
Climate Variables – ECV) a căror monitori-
zare se consideră a fi primordială în 
înţelegerea fenomenelor care guver-
nează schimbările climatice. 

În anul 2014 s-au analizat datele 
(indicele suprafeţei foliare – LAI şi frac-
ţiunea de radiaţie fotosintetic activă – 
fAPAR) obţinute din imagini satelitare     
cu cele masurate in-situ în campaniile    
de măsurători efectuate pe durata 
derulării proiectului, pentru validarea 
modelului experimental pentru monitori-
zarea secetei.

Valorile LAI/fAPAR estimate din date 
de teledetecție reprezintă doar aproximări 
ale valorilor reale (valorile LAI/fAPAR 
măsurate sunt obținute direct prin ruprea 
frunzelor de pe o anumită suprafaţă și 
cuantificarea suprafeței lor pe unitatea de 
suprafață a solului). Există multe modele 
matematice pentru calculul celor doi 
parametri, fiecare model necesitând 
ipoteze și parametri de intrare specifici. 
Este foarte important să se înțeleagă 
corect ipotezele care stau la baza fiecărui 
model și evaluarea corespunzătoare a 
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modelului funcție de datele disponibile, 
cât de bine caracterizează modelul 
vegetația comparativ cu valorile măsurate 
pe teren. Majoritatea modelelor funcțio-
nează optim la o scară particulară și 
pentru un anumit tip de ecosystem, iar 
aplicarea modelului pentru altă locație 
necesită modificări ale acestuia. De multe 
ori, LAI este derivat din indici de vegetație 
spectrali, cum ar fi NDVI, dar nu există o 
singură ecuație cu un set de coeficienți ce 
pot fi aplicați pentru un anumit tip de 
suprafață. Estimarea LAI/fAPAR din 
imagini satelitare necesită corecții atmos-
ferice, topografice și de variații diurne, 
valorile acestor parametri modificându-se 
de-a lungul unui sezon ca urmare a evolu-
ției fenologice. Estimarea LAI/fAPAR din 
date satelitare necesită imagini clare, fără 
nori, de aceea produsul LAI/fAPAR este 
un produs compozit la 8 zile. Pentru 

suprafețe acoperite în mod constant de 
nori, pentru estimarea parametrilor 
biofizici se pot utiliza date din domeniul 
microundelor sau lidarul.

Relaţia LAI-NDVI este o funcţie 
polinomială, pentru valori estimate din 
date MODIS (Fig. 20). Eroarea pătra-    

2
tică medie în cele două cazuri este R  = 
0.9133 la cultura de porumb, respectiv    

2
R  = 0.6176 în cazul culturii de floarea 
soarelui.

Comparând valorile LAI estimate din 
date MODIS cu valorile măsurate pentru 
culturile de porumb, respectiv floarea 
soarelui, s-a observat că acestea variază 
logaritmic (Fig. 21). Valorile coeficientului 
de extincţie K au variat între 0.124-0.877 
pentru cultura de floarea soarelui, 
respectiv 0.297-1.248 pentru cultura de 
porumb. Eroarea medie patratică a fost  
de ~0.744 pentru porumb şi ~0.7751 
pentru floarea soarelui.

Fig. 20. Relaţia LAI-NDVI pentru date obţinute din imagini MODIS
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Fig. 21. Relaţia dintre LAI estimat din date MODIS şi LAI măsurat

Cea mai bună relaţie dintre NDVI 
estimat din date Pleiades şi Landsat 8 
(pentru porumb) şi LAI măsurat se obţine 

2
utilizând o variaţie exponenţială (R  = 
0.6985)  (Fig. 22), conform relaţiei: 

(1)LAI =
1 NDVI

0.2996 0.199
ln ( )

Fig. 22. Relaţia LAI măsurat – NDVI estimat din date Pleiades şi Landsat 8, 
pentru cultura de porumb
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Conform ecuaţiei (2), variaţia dintre 
LAI măsurat şi LAI calculat din date 
Pleiade şi Landsat 8 va fi una liniară       

2 
(R = 0.621) (Fig. 24). Calibrarea LAI  
poate fi realizată modificând coeficientul 
de extincţie K funcţie de PAR. Calculul 
acestuia este destul de dificil, deoarece 
relaţia LAI-NDVI variază în funcţie de   
tipul de cultură, de geometria acoperirii 
vegetale şi de propietăţile solului.

(2)LAI =
1 NDVI

0.2463 0.1945
ln ( )

Fig. 23. Relaţia LAI măsurat – NDVI estimat din date Pleiades, pentru cultura de floarea soarelui

Calculând LAI conform relaţiei (1), se 
poate compara LAI măsurat cu LAI 
estimat  din date Pleiades şi Landsat 8, 

2
variaţia fiind liniară (R  = 0.6895).

Pe acelaşi principiu, NDVI estimat  
din date Pleiades şi Landsat 8 (pentru 
floarea soarelui) variază exponenţial cu 

2
LAI măsurat (R  = 0.6318) (Fig. 23). 
Ţinând cont de relaţia dintre LAI măsurat 
şi NDVI se poate calcula LAI, conform 
relaţiei (2):

Fig. 24. Relaţia LAI măsurat – LAI calculat din date Pleiades, pentru cultura de floarea soarelui
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SATELIŢII METEOROLOGICI 

Proiectul ASSIMO (2013-2016), CDI C2 
STAR 2013: “Assessment of Satellite 
Derived Soil Moisture Products over 
Romania”

Administraţia Naţională de Meteo-
rologie participă, începând cu luna 
noiembrie 2013, la proiectul ASSIMO,     
în parteneriat cu ESRI România. Proiectul 
a fost propus în cadrul Programului de 
Cercetare, Dezvoltare şi Inovare STAR – 
Tehnologie Spaţială şi Cercetare Avan-
sată (Space Technology and Advanced 
Research).

Scopul general al proiectului ASSIMO 
este de a crea cadrul necesar pentru 
utilizarea produselor de umiditate a solului 
derivate din date satelitare în România. 

Obiectivele proiectului ASSIMO sunt: 
Colectarea, analiza și sinteza cerin-
țelor utilizatorilor pentru produse 
validate de USS (Umiditatea Solului 
din Satelit);
Definirea schemei de validare a 
produselor de umiditate a solului 
derivate din datele ASCAT/SMOS/ 
Sentinel-1;
Proiectarea, implementarea și tes-
tarea modulului de validare și a 
lanțului de prelucrare pentru valida-
rea experimentală a produselor de 
umiditate a solului derivate din datele 
ASCAT/SMOS/Sentinel-1;
Evaluarea performanțelor produ-
selor de umidiate a solului derivate 
din date ASCAT/SMOS/Sentinel-1, 
prin comparare cu date in-situ de la 
Rețeaua Națională de Umiditate a 
Solului (RNUS) și de la rețeaua 
națională agro-meteorologică;
Identificarea sub-categoriiilor SBA 
(Societal Benefits Area – Domeniul de 
Beneficii Societale) care ar putea să 
profite cel mai mult de pe urma utili-

zării produselor satelitare de umidi-
tate a solului, pe baza cerințelor 
formulate de utilizatori și a rezultatelor 
experimentelor de validare;
Pregătirea pentru validarea și utiliza-
rea produselor de umiditate a solului 
derivate din datele Sentinel-1;
Pregătirea participării la ISMN (Inter-
national Soil Moisture Network).

În cadrul proiectului ASSIMO, în    
anul 2014, au fost obținute următoarele 
rezultate:

Realizarea Planului de Management 
al proiectului;
Proiectarea, realizarea, calibrarea și 
testarea de dispozitive și echipa-
mente de măsurare a umidității 
solului; (Fig. 13-14).

Fig. 13. Schemă senzor de umiditate și 
temperatură a solului pentru stațiile meteo-
rologice existente care fac parte din RSMN

Fig. 14. Schemă senzor de umiditate și 
temperatură a solului pentru componența 

dinamică RSMN
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Colectarea datelor, realizarea bazei 
de date cu informații de temperatură 
și umiditate de la senzorii instalați;
Analiza Implementării și operarea 
Rețelei de Umiditate a Solului 
(RSMN), (fig. 15);
Definirea Schemei de Validare a 
imaginilor satelitare, proiectarea și 
implementarea modulului de vali-
dare;
Sinteza și analiza rezultatelor consul-
tării utilizatorilor ASSIMO și consul-
tarea pe termen lung a acestora;
Site-ul web al proiectului
(http://assimo.meteoromania.ro/);
Planul de diseminare;
Realizarea de materiale promo-
ționale (newsletter proiect).

Fig. 15. RSMN – locațiile celor 20 de senzori de umiditate și temperatură a solului 

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

Administraţia Naţională de Meteo-
rologie participă, începând cu 1 februarie 
2011, alături de alte nouă instituţii şi 
companii private din Europa la proiectul 
CryoLand, finanţat de Comisia Euro-
peană în cadrul FP7. 

Scopul principal al proiectului Cryo-
Land este crearea unui serviciu opera-
țional GMES care să furnizeze pentru 
întreg teritoriul european măsurători can-
titative ale acoperirii terestre cu zăpadă   
și gheață, a conținutului în apă al stratului 
de zapadă, etc. 

Obiectivele proiectului Cryoland sunt 
următoarele:
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Dezvoltarea unui serviciu durabil, 
standardizat și validat care furni-
zează parametrii obținuți din date 
satelitare ce caracterizează zăpada/ 
gheața pe zona Europei, și ajută la 
monitorizarea cu o foarte mare 
acuratețe a zonelor acoperite cu 
zăpadă și gheață, ghețarii, râurile și 
lacurile înghețate;
Serviciul care va fi dezvoltat va 
îmbunătăți managementul  activită-
ților economice și ecologice privind 
zăpada și gheața pe zona Europei;
Rolul MeteoRomânia: participarea 
în 6 din cele 9 Work Packages ale 
proiectului; conducerea Work 
Package 8: „Evaluarea Serviciului 
de Monitorizare a Zăpezii și Gheții pe 
Râuri”.

Produsele CryoLand pot fi accesate 
online folosind GeoPortal-ul CryoLand. 
Harta interactivă, ca instrument de lucru, 
îmbină un serviciu de vizualizare (WMS – 
Web Mapping Service) cu unul de descăr-
care a datelor (WCS – Web Coverage 
Service).

În anul 2014, conform planului de 
realizare al proiectului CryoLand, au fost 
realizate următoarele:

Activități de Suport și Pregătire ale 
Utilizatorilor produselor CRYOLand: 
Instrumente pentru comunicarea și 
coordonarea grupului de utilizatori; 
Workshop Interimar de Validare;
Calificarea Serviciului de Monito-
rizare a Zăpezii și a Acoperirii 
Terestre cu Gheață: Proceduri de 
Validare; Validarea Lanțului de 
Servicii Integrat și a Produselor; 
Upgrade-ul Infrastructurii Geospa-
țiale și Internet; Calificarea Siste-
mului;
Demonstrația funcționalității:Serviciu 
Demonstrativ;
Activități de diseminare: Promovarea 
Proiectului; Diseminarea; Planul de 
Exploatare și Pregătirile pentru 
Trecerea la Serviciul Operațional, 
(fig. 16).

Fig. 16. GeoPortal Cryoland – Indicatorul ”Echivalentul de apă în zăpadă” în perioada 
noiembrie-decembrie 2014 (Snow Water Equivalent)



128

RAPORT ANUAL  2014

ACTIVITĂȚI DE CERCETARE

Proiectul SiAiR finanțat de Agenția 
Spațială Europeană (ESA) – Satellite &  
in-situ Information for Advanced Air 
Quality Forecast Services” – Proiect 
finanțat de ESA are următoarele obiective 
principale:

Rezultatele obţinute în cadrul pro-
iectului SiAiR pentru anul 2014 sunt:

Realizarea Planului de Management 
al proiectului;

De a defini asimilarea de observații 
(satelitare și in-situ) în modelarea 
numerică pentru aplicații de monito-
rizare a calității aerului în cadrul 
Administrației Naționale de Meteo-
rologie; 
Definirea unei metodologii de asimi-
lare de date observaționale care 
urmează a fi pusă în aplicare și a 
fluxului respectiv de prelucrare a 
datelor. Examinarea obiectivă a 
implementărilor realizate pe plan 
internațional va conduce la un sce-
nariu teoretic care va reprezenta 
cadrul pentru proiectarea și punerea 
în aplicare a Prototipului de Asimi-
lare de Date;
Proiectarea și implementare a Pro-
totipului de Asimilare de Date;
Testarea Prototipului de Asimilare: 
folosirea prototipului cu și fără date 
asimilate, în scopul de a obține 2 
seturi de prognoză PM10 pentru a fi 
comparate;
Validarea rezultatelor: folosirea 
datelor de ieșire și a instrumentelor 
software pentru a evalua impactul 
asimilării de date asupra acurateței 
prognozei de PM 10.

Colectarea datelor: colectarea date-
lor in-situ de PM10, a datelor meteo-
rologice (2008-2010), a datelor 
ECMWF (2008-2010), și a datelor 
MODIS (2008-2010) necesare ajus-
tării modulului SVR;
Rularea modelului WRF cu date de la 
ECMWF pentru obținerea datelor 
necesare ajustării modelului SVR;
Dezvoltarea scenariului teoretic;
Situl web al proiectului:
(http://siair.meteoromania.ro/);
Planul de diseminare finalizat.

Fig. 17. Model de Calitate a Aerului cu 
Modulul de Chimie și Asimilare de Date 

(Air Quality Model with Chemistry Module 
(AQMC) with Data Assimilation) 
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În anul 2014 Școala Națională de Meteo-
rologie (SNM) a organizat următoarele 
activități de educaţie şi pregătire profe-
sională, evaluare şi certificare de compe-
tenţe pentru personalul din meteorologie:

I. Programul de Formare Continuă 
(PFC) – a început în luna noiembrie 
2013 și s-a încheiat în luna februarie 
2014 și s-a desfășurat on-line pe plat-
forma SNM; au participat 45 angajați 
cu studii superioare și 43 angajați cu 
studii medii. 

II. Progamul de Formare Inițială (PFIM) – 
s-a desfășurat on-line pe platforma 
SNM în perioada 16 iunie – 25 iulie 
2014. Au participat 11 meteorologi din 
Centrul Național de Prognoză Meteo-
rologică (CNMP) – București și 
Centrele Regionale. Documentația a 
conținut  10 capitole de meteorologie 
generală, iar auto-evaluare a cuprins 
10 testări. 

III. Programul de Formare de Bază 
(PFBM) – s-a desfășurat în perioada 
28 iulie – 31 octombrie 2014 și au 

ȘCOALA NAȚIONALĂ DE 

METEOROLOGIE

participat cei 11 meteorologi absolvenți 
ai PFIM. Toți participanții au avut de 
realizat un proiect pe care l-au susținut 
în perioada 27–31.10.20143 în fața 
comisiei științifice de evaluatori a 
PFBM formată din Dr. Florinela 
Georgescu, Dr. Viorica Dima, Dinu 
Mărășoiu,  Dr. Sorin Burcea și Dr. 
Rodica Dumitrache.

IV. În cadrul Programului de Specialitate 
s-a organizat în perioada 17 martie – 
23 mai 2014, Cursul Introducere în 
Nivologie și estimarea riscului de 
avalanșe. Au participat 11 angajați ai 
Administrației Naționale de Meteo-
rologie de la Stațiile Meteorologice 
Bâlea, Predeal, Sinaia și Vf. Omu. 
Noțiunile dobândite în urma acestui 
curs îi vor ajuta pe participanți la 
efectuarea observațiilor și măsură-
torilor nivologice. Sunt aprofundate 
informații despre procesele care stau la 
baza formării și transformării continue 
ale zăpezii și implicit ale startului de 
zăpadă ca întreg.
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V. În data de 5 mai 2014 s-a desfăşurat 
concursul de promovare pentru funcţia 
de meteorolog previzionist la care     
au participat 11 angajați ai CNPM 
București și Centrele regionale, iar     
în data de 7 mai s-a organizat con-
cursul de promovare pentru funcțiile  
de meteorolog 1 la care au participat 
14 candidaţi  şi meteorolog 2 la care  
au participat 7 candidaţi de la Centrele 
Meteorologice  Regionale şi CNPM 
Bucureşti. Dosarele pentru promovare 
la acest concurs au fost evaluate de 
către membrii ai comisiei – Dr. 
Florinela Georgescu, Dr. Viorica Dima 
și Dr. Daniel Cărbunaru.

VI. În perioada 5-16 mai 2014  a avut loc a 
patra etapă a cursului internaţional 
“On-the-job training severe weather 
phenomena forecasting and war-
nings” organizat de Şcoala Naţională 
de Meteorologie cu finanţare din 
partea Organizaţiei Mondiale de 
Meteorologie.Cursul s-a derulat pe o 
perioadă de 10 zile, cu participarea 
domnului Metodi Marku din Republica 
Albania. În prima săptămână în care  
s-au ţinut cursuri teoretice în sala 
Heroveanu, lectori au fost Dr. Burcea 
Sorin şi Dr. Cărbunaru Daniel, iar 
ultimele zile au fost destinate apro-
fundării practice a informaţiilor acu-
mulate în prima săptămână,  lectori au 
fost Dr. Georgescu Florinela, Dr. Dima 
Viorica, Dr. Burcea Sorin, Dr. 
Cărbunaru Daniel, Tomescu Maria, 

Hustiu Mihăiţă, Dobrişan Valentin şi 
Crăciun Cristian. Această pregătire a 
avut loc în sala de prognoză a 
Centrului Naţional de Prognoză din 
cadrul Administraţiei Naţionale de 
Meteorologie. La sfârşitul acestui curs, 
dl. Metodi a  completat chestionarul de 
evaluare al cursului (Evaluation form).

VII. În perioada 20-31.10.2014, 2 angajați 
ai Serviciului Meteorologic din Malawi 
au vizitat Administrația Națională de 
Meteorologie în vederea imbunătățirii 
prognozelor pe foarte scurtă, scurtă  
și medie durată din țara natală 
folosind modelul atmosferic ne-
hidrostatic pe arie limitată COSMO. 
Departamentul de Modelare Nume-
rică din Administrația Națională de 
Meteorologie s-a ocupat de furnizarea 
tuturor informațiilor necesare derulării 
programului de instruire al D-lor Amos 
MTONYA și Charles Langton VANYA, 
Departamentul Schimbări Climatice  
și Serviciul Meteorologic Blantyre, 
Malawi.
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CONTRACTE DE CERCETARE CU FINANŢARE MIXTĂ
CARE S-AU DERULAT ÎN ANUL 2014

Nr. 

crt.  
ACRONIM SURSĂ FINANȚARE

1  CRYOLAND  
2  UERRA  
3

 
MASIMBIRS

  
4

 
SEERISK

 5
 

ORIENTGATE
 6

 
UMP LIFE CLEAN WATER

7

 
EURO 4 M

 8

 
ADER 3 3 1

 9

 

ADER 5 1 1

 10

 

GEODIM

 

11

 

CLIMHYDEX

  12

 

ADER 8 1 1 

 
13

 

ADE R 1 1 1

 
14

 

DROMOSIS

 
15

 

EUROPORIAS

 
16

 

CC WARE

  
17

 

ADER 1.1.13

 

18

 

ASSIMO

 

19

 

UCLIMESA

  

20

 

SIAIR

 

21

 

MEDGAME

 

22

 

REDBHI

 
 

23

 

MOBBE

 

24 SNOWBALL

25 GENCLIM

26 LIRA

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

Uniunea Europeană+ Cofinanțare

Uniunea Europeană+ Cofinanțare

Uniunea Europeană+ Cofinanțare

Uniunea Europeană+ Cofinanțare

Uniunea Europeană+ Cofinanțare

Uniunea Europeană+ Cofinanțare

Uniunea Europeană+ Cofinanțare

Uniunea Europeană+ Cofinanțare

Uniunea Europeană+ Cofinanțare

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Agenția Spațială Română

Agenția Spațială Română

Agenția Spațială Română

Agenția Spațială Europeană

Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului 
Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice

SEE 2009-2014 Programul Cercetării în Sectoare Prioritare

Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului 
Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)

Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului 
Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)

Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului 
Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)
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1. Proiectului SEERISK (Joint Disaster 
Management risk assessment and 
preparedness in the Danube macro-
region”)

Proiectul s-a încheiat în anul 2014. În   
anul 2014 echipa proiectului a organizat   
5 seminarii pentru a informa mediul 
academic și potențialii utilizatori în  
privința noilor informații, produse și 
servicii climatice realizate în cadrul 
SEERISK. Pe 2 septembrie 2014, 
împreună cu Societatea Româna de 
Meteorologie, echipa SEERISK a orga-
nizat seminarul “Adaptarea la schim-
barea climei în zona urbană”, la Palatul 
Parlamentului (fig. 1). Au participat 
reprezentanți ai Ministerului Mediului, 
Apelor și Pădurilor, Academiei Române, 
Inspectoratului General pentru Situații de 
Urgență, Institutului Național de Sănătate 
Publică, Primăriei Generale București, 
operatorului ”Apa Nova” București, 
Facultății de Arhitectura, Universității din 
București, Fundației Terra Mileniul III, 
membri ai Green Initiative și jurnaliști. 

Echipa proiectului a contribuit la 
realizarea raportului “Changing risks 
under changing climate", a unei broșuri 
despre "Future risks under climate 
change" și la elaborarea cărții “Schim-
bările climatice – de la bazele fizice la 
adaptare”, unde sunt sintetizate anali-
zele actualizate ale tendințelor climatice 
observate și rezultatele  proiecțiilor clima-
tice viitoare pentru România, în condițiile 
celor mai recente scenarii climatice. 
Rezultatele proiectului SEERISK sunt 
disponibile pe site-ul proiectului
(https://sites.google.com/site/seeriskada
ptarero/home)

PROIECTE NAŢIONALE ŞI INTERNAȚIONALE

2. Proiect CC-WARE (Mitigating Vulne-
rability of Water Resources under 
Climate Change)

Proiectul s-a încheiat în anul 2014,     
când au fost definitivate și principalele 
rezultate. Acestea constau în: identi-
ficarea indicatorilor climatici reprezen-
tativi pentru evaluarea integrată a vulnera-
bilității resurselor de apă și delimitarea 
unor areale omogene climatic la scară 
regională; principalii indicatori climatici 
analizați au fost temperatura aerului, 
precipitațiile atmosferice, indici de aridi-
tate (de Martonne, UNEP) și de secetă 
(Standardized Precipitation Index); rezul-
tatele se referă la perioada 1961-2050, 
fiind obținute din integrarea a 3 modele 
climatice regionale în condițiile scena-
riului climatic IPCC A12.

Fig. 1. Seminarul “Adaptarea la schimbarea 
climei în zona urbană” organizat pe

2 septembrie 2014 la Palatul Parlamentului, 
în cadrul proiectului SEERISK



133

RAPORT ANUAL  2014

PROGRAME/PROIECTE 
NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE

3. Proiectul Euporias (European Provi-
sion Of Regional Impacts Assessments 
on Seasonal and Decadal Timescales)

În anul 2014, echipa proiectului a 
contribuit la identificarea utilizatorilor 
interesați de informatiile privind variabili-
tatea și predictabilitatea climatică, la 
selecția procedurilor privind transmiterea 
utilizatorilor specifici a informațiilor privind 
incertitudinile legate de predicțiile clima-
tice și la inventarierea cerintelor de infor-
mații climatice pe scările de timp sezo-
niere și decenale.

4. Proiectul Uerra (Uncertainties in 
Ensembles of Regional Reanalyses)

În anul 2014, echipa proiectului  a 
realizat activități de recuperare și digiti-
zare a cantităților de precipitații la 6 ore 
pentru 6 stații. Datele subzilnice digitizate 
au fost analizate în contextul folosirii lor la 
validarea unor produse numerice precum 
reanalizele regionale.

5. Proiectul 'MASIMBIRS'  (Estimation  
of atmospheric moisture at the air-sea 
interface on the Mediterranean and 
Black Sea using IR satellite data)

Activitatea de cercetare în cadrul 
proiectului MASIMBIRS în anul 2014 a 
fost orientată către actualizarea proce-
durii bazate pe tabele de căutare (LUT) 
pentru estimarea umidității aerului la 
suprafața mării din observații satelitare în 
domeniul infraroșu (IR) și implementarea 
unei versiuni demonstrative a metodei 
LUT pe site-ul proiectului. Metoda bazată 
pe căutarea în tabelele de date a fost 
aplicată pentru a estima umiditatea 
aerului din observațiile satelitare MSG-
SEVIRI la suprafața mării. Metoda constă 
în principal în compararea vectorilor 
conținând temperaturi de strălucire (TS) 
observate cu vectori de TS simulate, 

acestea din urmă fiind obținute pe baza 
unor seturi de profile verticale de 
temperatură și umiditate relevante pentru 
zona de interes. Temperaturile de 
strălucire observate sub derivate din 
produsul MSG3-SEVIRI-MSG15 dispo-
nibil din arhiva EUMETSAT. Identificarea 
punctelor corespunzând suprafeței mării 
și situațiilor fără nori este realizată         
prin utilizarea produsului standard     
MSG-SEVIRI Cloud Mask product 
(MSGCLMK). Temperaturile de strălucire 
simulate au fost obținute prin aplicarea 
modelului de transfer radiativ RTTOV la 
seturi de profile verticale de umezeală și 
temperatură, seturi optimizate pentru 
Marea Neagră și Marea Mediterană pe 
baza metodei dezvoltate anterior în  
cadrul proiectului. Aceste seturi conțin 
profile cu grade diferite de similaritate 
raportat la profilul mediu lunar pe supra-
fața considerată.  Modulul de selecție din 
procedură utilizează TS observate pentru 
6 canale disponibile la observațiile MSG-
SEVIRI și anume: IR6.2, IR7.3, IR8.7, 
IR10.2, IR12.0, IR13.4. 

Valoarea estimată a umidității este 
legată de caracteristicile statistice (ex. 
valoare medie, percentilă de 90%) a 
umidității la suprafață corespunzând 
situațiilor atmosferice (descrise de TS 
simulate) selectate ca fiind suficient de 
similare cu situația reala (descrisă de TS 
observate) și identificate în urma căutării 
în tabelul de date corespunzător lunii 
analizate. Condiția generală ca o un 
vector de TS simulate să fie selectat în 
modulul de căutare este ca diferența între 
cei doi vectori să fie mai mică decât o 
anumită valoare de prag; dacă această 
condiție este îndeplinită, ea se aplică mai 
departe, cu alte valori de prag, pentru 
fiecare canal în parte. Procedura conține  
3 pași de iterație, la fiecare crescând 
gradul de disimilaritate permis și, implicit, 
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incertitudinea soluției. Pentru punctele 
unde sunt identificate solutii în modulul de 
selecție sunt calculate caracteristicile 
statistice ale ansamblului format de 
aceste soluții intermediare găsite. 
Informația derivată despre umiditatea la 
suprafață este reprezentată de valoarea 
normalizată a mărimii statistice alese   
(ex. media) față de maximul și minimul 
găsite în aria de interes. Astfel, informația 
este exprimată în termeni calitativi și 
exprimă variabilitatea spațială a umidi- 
tății la suprafață; estimarea cantitativă, în 
termeni de valori absolute a umidității la 
suprafață, este asociată cu o incertitudine 
prea mare pentru a fi utilă, datorită limită-
rilor instrumentului SEVIRI și a senzitivi-
tății limitate privind acest parametru.

O versiune demonstrativă a proce-
durii a fost făcută disponibilă pe site-ul 
proiectului (https://sites.google.com/site/ 
masimbirs)/, împreună cu date de test. 
Aceasta conține mai multe proceduri 
scrise în IDL (Interactive Data Language) 
și permite extracția temperaturii de 
strălucire din produsul MSG-SEVIRI, 
identificarea punctelor de la suprafața 
mării cu condiții de cer senin, aplicarea 
procedurii de selecție și reprezentarea 
grafică a rezultatelor. 

6. Proiectul GENCLIM (Evaluarea 
potențialului genetic adaptiv al 
principalelor specii de rășinoase 
pentru un management forestier 
durabil în contextul schimbărilor 
climatice)

Au fost realizate acțiunile de 
organizare a echipei proiectului și inițiate 
primele analize climatice necesare 
partenerilor interesați de managementul 
forestier durabil.

7. Proiectul CLIMHYDEX (Changes in 
Climate Extremes and Associated 
Impact in Hydrological Events in 
Romania)
 http://climhydex.meteoromania.ro

În anul 2014 echipa CLIMHYDEX a 
finalizat analiza mecanismelor genera-
toare de precipitații abundente folosind 
informații radar pe perioada 2003-2012.  
Au fost puse în evidență caracteristicile 
termodinamice asociate scării sinoptice și 
scării mezo în cazul unor fenomene 
meteorologice ce au produs precipitații 
intense (cantități de cel puțin 20 l/mp) în 
bazinul hidrologic Bârlad, folosind 
clusterizarea situațiilor sinoptice asociate  
acestor evenimente. Pentru aceasta au 
fost utilizate câmpurile medii zilnice de 
reanaliză (NCEP/NCAR) ale geopoten-
țialului la 300 hPa, 500 hPa și 850 hPa la 
care s-a aplicat simultan analiza EOF. 
Structura termodinamică verticală în 
vecinătatea bazinului hidrografic este evi-
dențiată prin valorile indicilor Total Total 
Index (TTI) și Severe Weather Threat 
Index (SWEAT) în două puncte situate în 
nordul și în sudul bazinului. 

O secțiune importantă a activităților 
proiectului a fost dedicată finalizării 
analizei privind variabilitatea secetei 
pedologice din România prin analiza 
seriilor reprezentate de gradul de 
aprovizionare cu apă a solului, în funcție 
de cerința față de apă a plantelor agricole 
(grâul de toamnă și porumbul) la date 
caracteristice specifice și pe diferite 
adâncimi de sol. Principalele concluzii 
sunt:  atât regimul mediu de aprovizionare 
cu apă pentru cele două culturi cât și 
tendința generală, variază în funcție de 
cultura și fazele fenologice; nu există zone 
cu regim mediu optim pentru nici o fază 
fenologică la ambele culturi; în general, 
predomină două stări medii (seceta 
moderată și condiții satisfăcătoare), cu 
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extindere spațială diferită; pentru grâul de 
toamnă, în faza de semănat, se remarcă 
un salt semnificatv spre condiții de 
aprovizionare satisfăcătoare sau chiar 
optime, în jurul anului 1994 pentru toate 
regiunile; aceleași caracteristici se 
constată și în alte faze fenologice ale 
acestei culturi însă zonele cu tendințe 
crescătoare ale rezervei de apă sunt mai 
restrânse; pentru porumb, nu s-au 
identificat schimbări semnificative în 
variația  pe termen lung a gradului de 
aprovizionare cu apă a solului.

Echipa CLIMHYDEX a continuat 
activitatea de cercetare începută în anul 
precedent privind  dezvoltarea a 3 tipuri 
de modele statistice de downscaling: 
a) model linear bazat pe analiza CCA 
aplicat pentru indicii sezonieri de stress 
termic (indicele de căldura-ITU și indicele 
de răcire -IR) la toate stațiile din România 
cu date complete pe intervalul 1962-2010; 
rezultatele arată că modelele sunt perfor-
mante pentru toate stațiile, cu unele 
diferențieri regionale; același tip de model 
a fost dezvoltat și pentru temperatura 
aerului la 6 ore, rezoluție spațială 1 km  
(19 200 puncte) pentru aria cores-
punzătoare bazinului hidrografic Bârlad; 
modelul prezintă performanțe foarte mari 
pentru toată aria; b) model stochastic 
condiționat pentru generarea precipi-
tațiilor la 6 ore, rezoluție spațială 1 km  
pentru același bazin: c) model neliniar  
bazat pe reţele neuronale pentru esti-
marea temperaturii,  la interval de 6 ore, 
pentru toate stațiile din România.

În cadrul proiectului au fost obținute 
și rezultate preliminare privind realizarea 
proiecțiilor schimbării în media indicilor 
de stres termic pentru perioada 2021-
2050, în condițiile scenariului de emisie a 
gazelor cu efect de seră A1B, folosind 
predictori la scară mare simulați de 
modelul global CNCM33; de asemenea, 
au fost generate seriile de temperatura 
aerului și precipitații la 6 ore, rezoluție 

spațială 1km, pe aria  bazinului Bârlad, 
pentru două perioade 2021-2050 și 2071-
2100, folosind predictorii simulați de 
același model global.

8. Proiect UCLIMESA (Monitorizarea 
Insulei de Caldură Urbană, în climatul 
actual și în perspectiva schimbărilor 
climatice (Urban Heat Island Monito-
ring under Present and Future Climate)

S-a realizat o bază de date 
meteorologice din diferite surse și altor 
date relevante necesare implementării 
proiectului (albedo, vegetație, nebulo-
zitate, utilizarea terenului), și au fost 
explorate rezultatele unor modelele 
climatice regionale. Au fost extrase și 
analizate datele meteorologice de la 
stațiile din rețeaua națională (București-
Filaret, București -Băneasa și București -
Afumați), și a început colectarea datelor 
de temperatură prelevate de la senzori 
amplasați în diferite locații din București. 
De asemenea, s-a realizat o bază de date 
provenind din diferite produse satelitare, 
date de temperatura suprafeței active, 
utilizarea terenurilor, albedo și vegetație. 
Insula de căldură a municipiului București 
a fost analizată pentru perioada actuală și 
pentru 2021-2050, rezultatele având un 
caracter preliminar.

9. Proiect REDBHI (Reducerea efectelor 
insulei termice urbane pentru 
îmbunătăţirea confortului urban şi 
echilibrarea consumului energetic în 
Bucureşti) 

În 2014, s-a derulat prima etapă a 
proiectului. Utilizarea concomitentă a  
mai multor surse de date poate să 
îmbunătățească semnificativ rezultatele 
obținute, iar proiectul REDBHI are la bază 
o astfel de abordare, integrând date de la 
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stațiile meteorologice, senzori urbani și 
imagini satalitare. A fost realizată 
procedura de prelucrare automată a 
datelor preluate prin teledetecție sateli-
tară, provenind de la senzorii MODIS 
(Moderate Resolution Imaging Spectro-
radiometer) amplasați pe sateliții Terra 
(EOS AM) și AQUA (EOS PM) operați de 
NASA, date care vor fi utilizate pentru 
zonarea termică a municipiului București. 
De asemenea, s-a constituit baza de date 
meteorologice și conexe pentru arealele 
de interes, în vederea evaluării regimului 
termic în spații locuite.

10. LIRA – Folosirea combinată LIdar-
RAdar pentru evaluarea fenomenelor 
asociate însămânțării norilor în vede-
rea prevenirii eficiente a căderilor de 
grindină.

Planul Național  CDI, Parteneriate  
în Domenii Prioritare, competiția 2013,  
PCCA – Proiecte Colaborative de 
Cercetare Aplicativă, domeniul 5 – 
Agricultură și siguranță alimentară.

Funcția deținută: Partener 
Perioada de implementare: 2014-

2016.
LIRA își propune următoarele 

obiective majore:
Proiectarea unui model experi-

mental folosind radar-ul, lidar-ul și 
radiometria cu microunde, pentru a 
monitoriza formarea gheții în interiorul 
norilor, înainte, în timpul și după 
însămânțarea acestora – cu scopul de a 
furniza dovezi știintifice și pentru a oferi un 
instrument adecvat în monitorizarea 
procesului.

Etapa I – decembrie 2014
Analiza datelor fenomenului de 

grindină: stabilirea perioadelor cu 
frecvența mare de apariție a fenomenului 
de grindină,  stabilirea zonelor de apariție 

a fenomenului de grindină în sud-estul și 
nord-estul României.

Din analiza efectuată pentru peri-
oada 2004-2014, (s-a constatat că cele 
mai vulnerabile regiuni din România    
sunt regiunea din sud (inclusiv București) 
și Moldova (regiunea Iași – Cotnari), unde 
probabilitatea de formare a norilor 
convectivi este mare și au fost înregistrate 
cele mai multe căderi de grindină. 
Rezultatul analizei este foarte important în 
stabilirea perioadei optime pentru 
organizarea campaniei de măsuratori din 
cadrul acestui proiect și pentru atingerea 
obiectivelor propuse în cadrul proiectului.

11. MOBBE – Model computațional pentru 
estimarea emisiilor de biomass 
burning și impactul acestora

Planul National  CDI, Parteneriate în 
Domenii Prioritare, competiția 2013,  
PCCA – Proiecte Colaborative de    
Cercetare Aplicativă, domeniul 8 – Spațiu 
și securitate.

Funcția deținută: Partener 
Perioada de implementare: 2014-

2016.
Proiectul MOBBE își propune să 

investigheze sursele potențiale și proprie-
tățile aerosolilor rezultați din arderea 
biomasei și pene de fum urban și 
antropogen asupra România, începând  
cu un studiu de caz de cercetare în zona 
București, exploatând capacitățile com-
plementare oferite de monitoare în situ, 
teledetecție, date prin satelit și platforme 
aeriene, în scopul de a îmbunătăți 
predicția de dispersie la scară largă a 
emisiilor de aerosoli.

Etapa I – decembrie 2014
Identificarea emisiilor directe de 

aerosol din arderea biomasei din cauze 
naturale și antropogenice și sursele 
acestora, pregătirea background-ului 
teoretic: statistică privitoare la perioadele 
cu temperaturi mari în zonele București și 
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Iași, din perioada 2011-2014, evaluarea 
condițiilor meteorologice care favorizează 
arderea biomasei .

Pentru a stabili condițiile meteo-
rologice care favorizează arderea bio-
masei s-a luat în considerare corelația 
dintre temperatura aerului și umezeala 
relativă la stațiile meteorologice din 
zonele de studiu și s-au evidențiat perioa-

0
dele cu temperaturi peste 32 C. 

Specialiștii din cadrul Administrației 
Naționale de Meteorologie au participat    
la conferințe naționale și internaționale, 
workshop-uri, seminarii, întâlniri de 
proiect  precum:

Review Meeting (3) pentru pro-
iectul CryoLand, 12-13 februarie 2014, 
Bruxelles, Belgia. 

Conferința Internațională “Aerul      
și Apa – Componente ale mediului”,  
Ediția   a 6-a, Universitatea Babeș-Bolyai, 
Facultatea de Geografie, Departamentul 
de Geografie Fizică și Tehnică, organizată 
de Asociația “Aerul și Apa” în colaborare 
cu Administrația Bazinală de Apă“ Someș-
Tisa”, 21-22 martie 2014, Cluj-Napoca, 
România. 

Activitatea de diseminare prilejuită 
de Ziua Mondială a Meteorologiei, 23 
martie 2014,  Craiova,  România.

Seminarul  “Adaptarea la valurile de 
căldură în zona urbană”, 7 aprilie 2014, 
București, România .

European Geosciences Union 
(EGU) – General Assembly 2014, Austria 
Center Vienna (ACV), 27 aprilie – 2 mai 
2014, Viena, Austria.

PARTICIPĂRI LA DIVERSE 
MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE 

NAŢIONALE ȘI INTERNAȚIONALE

Acțiunea Cost ES1005 Tosca,          
2 aprilie 2014, Viena,  Austria.

Întâlnirea proiectului UERRA, 12- 
16 mai 2014), Budapesta, Ungaria.

Intâlnirea proiectului SEERISK, 15-
16 mai 2014, Velingrad, Bulgaria.

Kick Off Meeting pentru proiectul 
SiAiR, organizată de ESA ESRIN, 23-     
24 mai 2014, Roma, Italia. 

Seminar pentru potențiali utilizatori 
finali ASSIMO, organizat la sediul 
Administrației Naționale de Meteorologie,    
29 mai 2014, București, România.

Întâlnirea pregătitoare pentru orga-
nizarea exercitiului de simulare a unei 
situații de urgență legate de valurile de 
căldură în municipiul Arad, 6 iunie 2014, 
Arad, România.

Conferința Internațională "Present 
Enviroment and Sustainable Develop-
ment", 6-8 Iunie 2014, Iași, România.

Școala de vară “International 
Summer School on Applications with the 
Newest Multi-spectral Environment 
Satellites”, organizată de Organizația 
Europeana pentru Exploatarea Satelitilor 
Meteorologici (EUMETSAT), 10-18 iunie 
2014, Bracciano, Italia.

Exercițiului de Simulare a unei 
situații de urgență legate de valurile de 
căldură în municipiul  Arad,  17 iunie 2014.

Întâlnirea de consultare a utiliza-
torilor “The 2nd ESA DUE Glob-
Temperature User Consultation Meeting” 
din caadrul Proiectului ESA Data User 
Element, Center for Advanced Techno-
logical and Environmental Training, 25-  
26 iunie 2014, Karlsruhe, Germania.

PROGRAME/PROIECTE 
NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE
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Întâlnirea de lucru privind a 16-a 
sesiune a Comisiei de Climatologie a 
Organizației Mondiale de Meteorologie, 
03-08 iulie 2014, Heidelberg, Germania.

 Workshop-ul “Satellite soil moisture 
validation & application”, organizat de 
ESA si VU University, 10-11 iulie 2014, 
Amsterdam, Olanda.

 Școala Internațională “International 
Remote Sensing School for Hydrological 
Applications: H-SAF Products Application 
fo Hydrological Risk Management”, 14- 
18 iulie 2014, Roma, Italia.

Seminarul ”Adaptarea la schim-
barea climei în zona urbană”, în 
colaborare cu Societatea Română de 
Meteorologie, 2 septembrie 2014, Palatul 
Parlamentului,București, România.

Conferința EUMETSAT 2014, 
organizată de EUMETSAT și Meteo-
Swiss, cu contribuțiile CICG, EEC 
TeleSpace, Federal Departament of 
Foreign Affairs (FDFA), Jena-Optronik 
GmbH, Scisys, Serco, Cinesat, ESA; HE 
Space Operations, Kongsberg, Sea-
Space, World Meteorological Organi-
sation (WMO), 22-26 septembrie 2014, 
Geneva, Elveția.

Întâlnirea South East Europe 
Annual Event "See valuable achieve-
ments for  the future'', 23-26 septembrie 
2014, Liubliana, Slovacia.

Evenimentul ”Noaptea Cercetă-
torilor”, organizat împreună cu  Facul-
tatea de Științe ale Naturii din cadrul  
Universității Craiova, 26 septembrie 
2014, Craiova, România.

Adunarea generală a proiectului 
EUPORIAS, 19-23 octombrie 2014, 
Toulouse, Franța.

Întâlnirea proiectului SEERISK, 29-
30 octombrie 2014, Siofok, Ungaria.

Conferința „Big Data from Space”, 
o rgan iza tă  de  ESA-ESRIN,  12-                
14 noiembrie 2014, Frascati, Italia.

A 3-a sesiune a MedCOF, si a 12 -a 
sesiune a SEECOF, 17-22 noiembrie 
2014, Antalya, Turcia.

Întalnire în cadrul Proiectului SiAiR, 
20 noiembrie 2014, sediul Administrației 
Naționale de Meteorologie, București.

NWCSAF Operation Review 2014, 
organizată de NWCSAF, 24-27 noiembrie 
2014, Madrid, Spania.

Conferinţa Anuală de Comunicări 
Ştiintifice a Facultăţii de Geografie 
“Changing Geographies and Societies”, 
noiembrie 2014.

Întâlnirea Thematic Pole 5: Climate 
Change Adaptation, din cadrul Progra-
mului Transnational pentru Sud Estul 
Europei, 26-27 noiembrie 2014, Atena, 
Grecia.

Întâlnirea proiectului SEERISK, 
01decembrie 2014, Budapesta, Ungaria.

Workshop-ul de diseminare Cryo-
Land, organizat de ENVEO IT GmbH, în 
colaborare cu EOX IT Services GmbH/AT, 
GAMMA Remote Sensing/CH, National 
Meteorological Administration/RO, Kong-
sberg Satellite Services/NO, Swedish 
Meteorological & Hydrological Institute/ 
SE, NORUT/NO, Norwegian Computing 
Centre/NO, Finnish Environment Institute/ 
FI, Finnish Meteorological Institute/FI, în 
cadrul Departamentului de Hazarde 
Naturale/ Zăpadă și Avalanșe, Centrul de 
Cercetare pentru Păduri, 4 decembrie 
2014, Innsbruck, Austria. 

A 3-a întalnire anuală pentru 
proiectul CryoLand, 5 decembrie 2014, în 
Innsbruck, Austria.

PROGRAME/PROIECTE 
NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE
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Lansarea Rețelei G-WADI pentru 
Sud-Estul Europei și întâlnirea grupului 
IDI, organizată de "Jaroslav Černi" 
Institute for the Development of Water 
Resources, Belgrade, Serbia - "Water for 
Sustainable Development and Adaptation 
to Climate Change" (WSDAC), sub egida 
UNESCO, 16-17 decembrie 2014, 
Belgrad, Serbia

Seminarul “Platforma națională de 
adaptare la schimbarea climei – 
Evaluarea riscurilor climatice”, 23 
decembrie 2014, Iași, România.
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Fig. 2. Structura cheltuielilor de exploatare

Fig. 1. Structura cifrei de afaceri

Cifra de afaceri a Administraţiei Naţionale de Meteorologie a fost de 51.887.325 lei (RON) 
(cca.11.793.000 EUR), iar cheltuielile de exploatare au fost în valoare de 52.949.748 lei (RON)                      
(cca. 12.034.000 EUR). 

În figura 2 se prezintă structura cheltuielilor de exploatare pe elemente componente. 

În  figura 1 se pre ă .zint  pe sursestructura cifrei de afaceri

2,20% 10,37%

84,23%
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3,20%
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Comunicaţii
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2.917.732 lei

Energie
1.775.460 lei

Salarii
28.537.272 lei

4,38% 3,69%
4,84%

11,03%

5,4%

3,32%
52,88%
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În tabelele următoare sunt prezentate, sintetic, la data 
de  31 decembrie 2014. 

contul de profit şi pierdere şi bilanţul  

 CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE LA  31.12.2014         Prezentare sintetică LEI (RON)

BILANŢUL  31.12.2014  Prezentare sintetică                                               LEI  (RON)

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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
429.110.370  

4.203.201  
424.906.272  

897  
13.027.525  
7.385.930  
5.342.021  
7.965.488  

–7.665.914  
0  

442.137.895  
 

11.692.335  
1.618.733  
8.844.495  
1.229.107  

416.742.728  
428.435.063  

 
13.685.558  

4.078.668  
9.525.351  

81539  
12.314.614  
7.040.715  
5.951.642  
8.644.827  

 – 9.322.570  
–  

26.000.172  
 

11.718.155 
1.618.733  
8.537.256  
1.562.166  
1.593.353  

11.877.508  

31.12.2013 31.12.2014

  
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   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51.887.325
9.207

304.334
2.188.259

12.044.627
36.138.564
1.220.748

–9.421
1.211.327

17.780
1.229.107

0
1.229.107

54.040.926
8.558

385.858
2.531.874

12.966.208
36.344.042
1.804.386

–8.980
1.795.406

4.146
1.791.260

229.094
1.562.166

31.12.2013 31.12.2014
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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

SERVICIUL – ADMINISTRARE 
SISTEME DE PROGNOZĂ

ŞCOALA NAŢIONALĂ DE 
METEOROLOGIE

SERVICIUL NAŢIONAL DE
TELECOMUNICAŢII METEOROLOGICE

LABORATORUL DE PROIECTARE
ŞI ADMINISTRARE BAZE DE DATE

SERVICIUL TEHNIC – ADMINISTRATIV

LABORATORUL DE 
TELEDETECŢIE ŞI SIG

SERVICIUL – ADMINISTRARE
SISTEME DE CALCUL

LABORATORUL DE DEZVOLTARE
APARATURĂ METEOROLOGICĂ
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LABORATORUL DE 
AGROMETEOROLOGIE

SECŢIA DE CLIMATOLOGIE
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CENTRUL NAŢIONAL DE 
PROGNOZE METEOROLOGICE

LABORATORUL DE TEHNICI PENTRU
PROGNOZA DE NOWCASTING ŞI 
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