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Și în acest an, 2015, prin misiunea lor 
primordială, meteorologii români și-au adus 
un aport semnificativ la dezvoltarea durabilă a 
societății, reducerea pierderilor de vieți 
omenești și a pagubelor provocate de 
dezastrele naturale legate de vreme, climă şi 
apă, în vederea asigurării unui viitor mai bun 
și mai curat generațiilor următoare.

Furnizarea la t imp a informaţi i lor 
referitoare la fenomene meteorologice și 
climatologice a fost vitală pentru realizarea 
activităţi lor socio-economice precum: 
agricultura, managementul resurselor de apă,  
transportul, sănătatea, siguranța alimentelor. 
Societatea este încă foarte vulnerabilă la 
variabilitatea şi schimbarea climei și de 
aceea, este imperios necesar să se pună în 
practică strategii, pentru o bună gestionare a 
riscurilor generate de fenomenele meteo-
climatice severe, deoarece este bine știut că 
predicţiile climatice cât mai exacte contribuie 
la un mai bun management al riscurilor 
cl imatice, precum şi la adaptarea la 
schimbările climatice.

Conform statisticilor Administrației 
Naționale de Meteorologie, în 2015, 
temperatura medie anuală pe ţară a fost cu 
1,96ºC peste media perioadei 1961-1990, 
fiind cel mai cald an din istoria măsurătorilor 
meteorologice în țara noastră. 

Episoade de viscol, ger, precipitații 
abundente generatoare de inundații, dar și 
valuri de căldură excesivă au afectat țara 
noastră și în acest an. În aceste situații, 
meteorologii români au informat la timp 
autorităţile locale şi populaţia, prin emiterea 
de avertizări cod galben şi portocaliu. Astfel, 
în decursul anului 2015, Centrul Național de 
Prognoze Meteorologice (CNPM) a emis un 

număr total de 96 de mesaje de alertă 
meteorologică pe scurtă şi medie durată, de 
interes regional şi naţional, dintre care 44 de 
informări, 33 de atenţionări cod galben,        
18 avertizări cod portocaliu şi 1 avertizare cod 
roşu. Totodată, pentru monitor izarea 
aspectelor de vreme severă imediată, au fost 
elaborate 2261 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 
2226 de cod galben şi 35 de cod portocaliu. În 
acest proces, un rol esenţial îl deţine sistemul 
de radare Doppler şi experienţa meteo-
rologilor previzioniști în elaborarea de 
prognoze pe durată foarte scurtă, vizând 
evenimente de vreme severă iminentă 
(nowcasting – 1-6 ore).

Cooperarea internațională a constituit, și 
pe parcursul anului 2015, un domeniu de o 
importanță fundamentală pentru meteorologia 
operațională și pentru cercetare, România, 
prin Administrația Națională de Meteorologie 
fiind o instituție activă în cadrul organismelor 
meteorologice europene  și internaționale 
precum Organizația Europeană pentru 
Exploatarea Satel i ț i lor  Meteorologic i 
(EUMETSAT), Centrul European pentru 
Prognoze Meteorologice de Durată Medie 
(ECMWF), Rețeua Serviciilor Meteorologice 
Europene (EUMETNET), Grupul pe Probleme 
de  I n t e res  Econom ic  a l  Se rv i c i i l o r 
Meteorologice Naționale din Zona Economică 
Europeană (ECOMET) și nu în ultimul rând, 
Organizația Meteorologică Mondială (OMM).  
Serviciul Meteorologic Român a menținut 
relațiile de colaborare directă cu alte servicii 
meteorologice naționale din Europa, în 
domenii de referință precum: meteorologie 
radar și satelitară, modelare numerică, 
observații meteorologie, telecomunicatii și nu 
a neglijat activitățile legate de sporirea 
capacități lor profesionale ale tinerilor 
meteorologi și cercetători.

În perioada 25 mai-12 iunie 2015, s-a 
desfășurat la Geneva, în Elveția, Sesiunea a  
X V I I - a  a  C o n g r e s u l u i  M o n d i a l  d e 
Meteorologie, forul suprem al Organizaţiei 
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Meteorologice Mondiale (OMM). La acest 
eveniment, de o importanță strategică pentru 
comunitatea meteorologică mondială, a 
participat și România, prin Administrația 
Națională de Meteorologie.

Aceste reuniuni se organizează în 
vederea stabilirii strategiilor necesare pentru 
realizarea obiectivelor pe care această 
organizaţ ie ş i  le propune, respect iv 
elaborarea planului strategic al OMM, pentru 
intervalul  următor,  vizând îndeosebi 
dezvoltarea capacităților/resurselor științifice 
și tehnologice ale Serviciilor Meteorologice și 
Hidrologice Naționale, o mai bună admini-
strare a acestor resurse, sporirea cooperării 
la nivel regional și mondial, dar și cea cu 
Națiunile Unite și alte organizații interna-
ționale și încheierea de parteneriate benefice, 
care au ca obiectiv principal dezvoltarea 
meteorologiei ca știință.

De asemenea, s-a analizat gradul în care 
Serviciile Meteorologice și Hidrologice 
Naționale ale statelor membre OMM și-au 
sporit capacitatea de a produce informații 
meteorologice, climatologice, hidrologice și 
de mediu mult mai exacte și de un real folos în 
prevenirea riscului la dezastre și ameliorarea 
impactului hazardelor cauzate de fenomene 
meteorologice și hidrologice periculoase, 
precum și adaptarea la schimbările climatice 
care presupun o amenințare permanentă la 
adresa întregii omeniri.

Pentru furnizarea într-o manieră optimă 
integrată a observaţiilor de bază şi pentru 
schimbul de informaţi i  d in domeniul 
meteorologiei, climatologiei şi hidrologiei prin 
intemediul reţelelor operaţionale şi de 
cercetare ale OMM au fost create Sistemului 

Global Integrat de Observaţii (WIGOS) și 
Sistemul Informatic (WIS). În cadrul acestui 
Congres, au fost prezentate progresele 
realizate în implementarea acestor noi 
sisteme.

Dezvoltarea Programului Reducerea 
Riscurilor la Dezastre, pentru siguranţa vieţii şi 
a proprietăţii, prin prevenirea şi ameliorarea 
dezastrelor meteorologice şi hidrologice 
reprezintă o inițiativă deosebit de importantă a 
OMM, însă obiectivele majore ale acestui 
Program se vor putea realiza numai prin 
folosirea unor măsuri adecvate precum 
avetizarea timpurie a comunităţii în cazul 
producerii unor fenomene extreme care se pot 
transforma în dezastre, iniţierea unor servicii 
speciale pentru intervenţie în caz de urgenţă şi 
printr-o mai bună planificare urbană şi de 
infrastructură.

S-au purtat dezbateri pe tema adoptării 
unor documente şi rezoluţii privind aspecte 
metodologice, profesionale, logistice şi 
operaţionale pentru o mai bună coerenţă şi 
consistenţă a activităţii de meteorologie la 
nivel mondial, precum si dezvoltarea de noi 
proiecte/programe de pregătire profesională 
în domeniu.

Ca în fiecare an, și în 2015, am apreciat în 
mod deosebit, profesionalismul specialiștilor 
din cadrul Administrației Naționale de 
Meteorologie și țin să le multumesc, pe 
această cale, pentru devotamentul arătat 
instituției noastre și misiunii de prim rang a 
meteorologilor, aceea de a furniza prognoze și 
avertizări cât mai exacte, în vederea atenuării 
riscurilor meteo-climatice și efectelor devas-
tatoare ale acestora.

  

Dr. Ion SANDU

Director General
Reprezentant Permanent al României 

pe lânga OMM
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În  da ta  de  ,  cu            23  mar t i e  2015
prilejul sărbătoririi Zilei Mondiale a 
Meteorologiei, a avut loc Forumul cu 
tema:“Cunoaşterea climei pentru 
prevenirea schimbărilor climatice”.

Ca în fiecare an, scopul organizării 
acestui eveniment deosebit de important 
pentru comunitatea meteorologilor din 
întreaga lume a fost acela de a face mai 
bine cunoscută şi înţeleasă misiunea 
meteorologilor, aceea de a elabora şi 
transmite informaţii corecte şi pertinente 
referitoare la starea actuală şi viitoare a 
climei şi la efectele schimbărilor climatice 
asupra tuturor sectoarelor economiei, 
atât autorităţilor şi factorilor de decizie la 
nivel naţional, cât şi mass mediei.

Printre invitaţi s-au numărat amba-
sadori, miniştrii, membrii de onoare              
ai Academiei Române şi Forumului 
Academic Român, personalităţi din cadrul 
Fundaţiei         Grupul de Initiaţivă Ecologică 
şi Dezvoltare Durabilă (G.I.E.D.D),  
Forumul Academic Român, Ministerul 
Mediului, Apelor şi Pădurilor, Ministerul 
Administraţiei şi Dezvoltării Regionale, 
Ministerul de Externe, Academia de 
Ştiinte Agricole şi Silvice, Institutul           
de Cercetări şi Amenajări Silvice, 
Universitatea Bucureşti, Primării şi 
P re fec tu r i ,  I nspec to ra tu l  pen t ru              
Situaţii de Urgenţă, Ministerul Educaţiei           
Naţionale, Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, Universitatea de 
Ş t i i n ţ e  Ag ronom ice  ş i  Med i c i n  ă
Veterinară, Universitatea Politehnică 
Bucureşti, Universitatea Ecologică, 
Administraţia Fondului pentru Mediu, 
Agenţia Naţională pentru Protecţia 
Mediului, Administraţia Naţională « Apele 
Române », Inst i tutul  Naţ ional de 
Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, 

Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi 
I ng ine r i a  Med iu l u i ,  I ns t i t u t u l  de 
Geodinamică “Sabba Ştefănescu” al 
Academiei Române, Institutul Naţional de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, 
Agrochimie ş i  Protecţ ia Mediulu i , 
Universitatea Tehnică de Construcţii – 
Bucureşti, Autoritatea Aeronautică Civilă 
Romănă şi Administraţia Română a 
Serviciilor de Trafic Aerian (ROMATSA), 
Agenţia Spaţială Română, Institutul de 
Studii şi Cercetări Avansate, Institutul de 
Ştiinţe Spaţiale, Institutul Naţional de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi 
Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei 
Alimentare, Facultatea de Management, 
Inginerie Economică în Agricultur  şi ă
Dezvoltare Rurală, etc.

În perioada , o 22-24 aprilie 2015
delegaţie de la Centrul European pentru 
Prognoze Meteorologice de Durată Medie 
(ECMWF) a vizitat sediul Administraţiei 
Naţionale de Meteorologie din Bucureşti. 
Cu acest prilej, specialiştii din cadrul 
Administraţiei Naţionale de Meteorologie 
s-au familiarizat cu ultimele progrese 
real izate de ECMWF în domeniul 
prognozelor meteorologice şi al modelării 
numerice şi au beneficiat de un curs de 
training specializat în utilizarea datelor şi 
produselor ECMWF. La rândul lor, experţii 
din cadrul Centrului Naţional de Prognoze 
Meteorologice şi ai Laboratorului de 
Modelare Numerică din Administraţia 
Naţională de Meteorologie au prezentat 
delegaţilor ECMWF activitatea întreprinsă 
în domeniul de interes.

La acest eveniment, au participat 
profesori şi doctoranzi din cadrul Facultăţii 
de Fizică, Universitatea Bucureşti şi 
specialişti din cadrul Administraţiei 
Române a Serviciilor de Trafic Aerian 
(ROMATSA).
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Administraţia Naţională de Meteorologie  
a organizat la sediul său din Bucureşti, în 
perioada 4-8 mai 2015, sesiunea de 
t ra in ing în  domeniul  radare lor 
meteorologice pentru meteorologi din 
cadrul Serviciului Hidrometeorologic 
de Stat din Republica Moldova , 
intitulată “Radarul meteorologic și 
aplicații le acestuia în prognoza 
meteorologică”. 

Tematica generală a cursului de 
pregătire a inclus:

1. Radarul meteorologic
 1.1 Principii de bază ale funcțio-

nării radarului meteorologic
 1.2 Limitări ale radarului meteo-

rologic
2.  Radarul  meteorologic dual-

polarimetric
 2.1 Principii de bază
 2.2 Parametri și produse radar de     

bază
3. Interpretarea imaginilor radar
4. Estimarea cantitativă a câmpului de 

precipitații utilizând datele radar
5. Convecție severă și modele con-

ceptuale ale tipurilor de furtuni 
convective

6. Caracteristicile radar ale furtunilor 
convective severe

7.Diagnoza furtunilor convective 
utilizând informația radar

8. Utilizarea radarului meteorologic în 
prognoza imediată (nowcasting)

9. Activitate operațională de asis-tența 
a  meteoro log i lo r  d in  cadru l 
Centrului Național de Prognoză 
Meteorologică

10. Fluxul activităților de prognoză 
operativă și emiterea avertizărilor. 

Cursul a fost unul interactiv, cu partici-
parea atât a lectorilor cât și a cursanților.  
În plus față de tematica generală, au fost 
abordate subiecte conexe și/sau tematici 
utile în activitatea viitoare a cursanților. 
Cursurile au fost susţinute de specialişti în 
domeniul radarelor meteorologice din 
cadrul Administraţiei Naţionale de 
Meteorologie.

În perioada 7-9 Octombrie  2015, 
Administraţia Naţională de Meteorologie a 
organizat „Întâlnirea tehnică de lucru a 
experţilor din cadrul Comisiei de 
Agrometeorologie a Organizaţiei 
Meteorologice Mondiale – CAgM 
(ICT)”.

La această întâlnire au part ic ipat            
experţ i  din cadrul echipei tehnice            
de  Implementare şi Coordonare a 
activităţilor Comisiei de Agrometeorologie           
(CAgM-ICT), la nivel mondial pentru 
evaluarea stadiului activităţilor Progra-
mului de Agrometeorologie şi stabilirea 
calendarului de implementare a acestora 
pentru perioada 2014-2018. Reprezen-
tanţi ai Administraţiei Naţionale de 
Meteorologie au participat la acest 
eveniment, având în vedere faptul ca din 
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echipa tehnică a Comisiei fac parte şi 
experţi din cadrul instituţiei, iar evaluarea 
activităţilor operaţionale de agrome-
teorologie desfăşurate de Serviciile 
Naţionale de Meteorologie la nivel global a 
fost unul dintre subiectele principale pe 
agenda de lucru a întâlnirii. Alte teme de 
dezbatere au vizat Progra-mul Mondial 
pentru Reducerea Dezastrelor Naturale 
(DRR) şi Managementul Integrat al 
Secetei (IDMP), dezvoltarea unui Centru 
Global de Cercetare şi Excelenta în 
Agrome-teorologie (GCREAM) şi Centre 
Regionale pentru Servicii de Agrome-
teorologie (GIAM), precum şi Proiecte 
Pilot (GAMPP) în domeniul reducerii 
impactului schimbărilor climatice în 
agricultură şi elaborarea de măsuri de 
adaptare specifice.

Întâlnirea tehnică de lucru s-a desfăşurat 
în conformitate cu activităţile Programului 
de Agrometeorologie al Comisiei de 
Agrometeoro log ie  a  Organ iza ţ ie i 
Meteorologice Mondiale – CAgM (ICT) la 
care România participă prin Administraţia 
Naţională de Meteorologie şi care prevede 
organizarea acestor întâlniri tehnice 
pentru prezentarea stadiului activităţilor şi 
implementării acestora în perioada 2014-
2018, precum şi  anal iza etapelor 
ulterioare, conform rezoluţiilor şi recoman-
dărilor stabilite prin Raportul final al celei 
de a-XVI-a Sesiuni a Comisiei de 
Agrometeorologie, care a avut loc în 
perioada  10-15 Aprilie 2014, în Antalia 
(Turcia).
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Administraţia Naţională de Meteorologie a 
organizat în perioada 5-6 noiembrie 2015 
„Cea de-a 14-a Sesiune a Conferinţei 
Informale a Directorilor Serviciilor 
Meteorologice şi Hidrologice din             
Sud-Estul Europei ICSEED-14”.

La această întâlnire au participat directori, 
directori adjuncţi sau reprezentanţi ai 
Serviciilor Meteorologice şi Hidrologice 
din Sud-Estul Europei, reprezentanţi ai 
Organizaţiei Meteorologice Mondiale 
(OMM), ai Organizaţiei Europene pentru 
Exploatarea Sateliţilor Meteorologici 
(EUMETSAT), ai Grupului de Interes 
Economic a Serviciilor Meteorologice şi 
Hidro logice d in Zona Economică 
Europeană (ECOMET), ai Reţelei 
Serviciilor Meteorologice şi Hidrologice 
Europene (EUMETNET), ai Ministerului 
Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) şi ai 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale (MADR) din România.

De-a lungul anilor, aceste reuniuni s-
au dovedit a fi extrem de importante şi de 
utile pentru comunitatea meteorologică 
europeană, promovând colaborarea la 
nivel european şi regional în domeniul 
meteorologiei operaţionale dar şi în 
câmpul cercetării, jucând un rol important 
în identificarea de activităţi comune, 
dezvoltarea de proiecte benefice, 

împărtăşirea unor experienţe şi bune 
practici, în contextul în care fenomenele 
meteorologice extreme pot influenţa 
activităţile umane atât în plan economic 
cât şi social.

Cu această ocazie, reprezentanţii 
Serviciilor Meteorologice şi Hidrologice 
Naţionale au prezentat activi tatea 
desfăşurată în domeniul de interes, în 
in te rva lu l  2014-2015,  p rogrese le 
înregistrate şi investiţiile efectuate pentru 
îmbunătăţirea calităţii produselor şi 
serviciilor meteorologice şi hidrologice în 
folosul comunităţii.

L a  r â n d u l  l o r,  r e p r e z e n t a n ţ i i 
Administraţiei Naţionale de Meteorologie 
au făcut cunoscute noile realizări în 
domeniu, îmbunătăţirile aduse tehnologiei 
c a r e  d e s e r v e ş t e  a c t i v i t a t e a  d e 
meteorologie, şi au prezentat rezultatele 
proiectelor naţionale şi internaţionale 
aflate în derulare sau care au fost 
finalizate.

În perioada 19-20 noiembrie 2014 a 
avut loc Sesiunea Anuală de Comunicări 
Ştiinţifice a Administraţiei Naţionale de 
Meteorologie, care s-a desfăşurat la 
sediul central din Bucureşt i ,  Şos. 
Bucureşti-Ploieşti, nr. 97, la Sala “Ştefan 
Hepites”.
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La Sesiune au participat personalităţi din 
cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi 
Pădurilor (MMAP), reprezentanţi ai 
instituţiilor din subordinea şi coordonarea 
MMAP şi ai altor instituţii precum 
Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
“ G h e o r g h e  I o n e s c u - Ş i ş e ş t i ” , 
Administraţia Romănă a Serviciilor de 
Trafic Aerian (ROMATSA), Institutul de 
Geografie, Institul de Geodinamică 
“Sabba Ştefănescu”, profesori din cadrul 
Universităţii Bucureşti. 

În cadrul Sesiunii au fost prezentate 
studii de caz, rezultatele cercetărilor 
ştiinţifice cele mai recente din domeniile 
prognozei meteorologice, climatologiei, 
agrome-teorologiei, al teledetecţiei, al 
metodelor şi sistemelor de măsurare şi au 
fost făcute cunoscute rezultatele 
proiectelor naţionale şi internaţionale 
aflate în derulare sau care au fost 
finalizate.

Un număr de 106 autori s-au înscris 
cu lucrări şi postere în cadrul Sesiunii de 
Comunicări Ştiinţifice, iar în încheiere, 
celor mai bune lucrări ştiinţifice le-au fost 
decernate premii:

1. Premiul "Nicolae Beşleagă", 
conform tradiţiei, s-a acordat celei mai 

bune lucrări ştiinţifice elaborate de un 
tânăr cercetător, prim autor, cu vârsta 
până în 35 de ani;

2. Premiul Administraţiei Naţionale de 
Meteorologie, s-a acordat unei lucrări 
ştiinţifice valoroase, de talie interna-
ţ ională, real izată de special işt i  ai 
Administraţiei Naţionale de Meteorologie, 
care să prezinte realizări recente specifice 
activităţii de meteorologie şi care să 
contribuie la dezvoltarea domeniului.       
S-a punctat originalitatea lucrării, metodo-
logia şi modul de prezentare.

3. Premiul de debut, a fost decernat 
unui tânăr specialist de până în 30 de ani, 
pentru prima prezentare a unei lucrări 
ştiinţifice la care este autor principal.

4. Premiul pentru cea mai bună 
prezentare orală a unei lucrări ştiinţifice      
s-a acordat ţinându-se cont de criteriile de 
evaluare precum structura şi claritatea 
prezentări i ,  modul de selectare a 
informaţiilor, prezentarea unor ipoteze noi 
pentru cercetările viitoare şi respectarea 
timpului alocat.
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A ANULUI 2015 ÎN ROMÂNIA

CARACTERISTICI GENERALE ALE 
ANULUI 2015

În 2015, temperatura medie anuală pe 
ţară (10,5ºC) a fost cu 1,3ºC mai mare 
decât normala climatologică standard 
(1981 – 2010). Abateri pozitive ale 
temperaturii medii lunare faţă de normala 
climatologică standard, corespunzătoare 
fiecărei luni în parte, s-au înregistrat în 
aproape toate lunile şi au fost cuprinse 
între 0,3ºC (iunie) şi 2,9ºC (decembrie). 
Excepţie au făcut lunile april ie şi 
octombrie când temperatura medie 
lunară pe ţară a fost mai mică decât 
normala climatologică standard cu 0,5ºC 
(fig. 1, 3, 4).

Fig.1. Temperatura medie lunară din România în 
anul 2015, comparativ cu normala climatologică 

(1961-1990, 1981-2010)

Cantitatea anuală de precipitaţii, medie pe 
ţară (630,1 mm), a fost cu mai puţin de 1% 
mai mică decât normala climatologică 
standard (1981 – 2010). Astfel, abaterile 
au fost pozitive în lunile ianuarie – martie 
şi septembrie – noiembrie, oscilând între 
10% (februarie) şi 77% (noiembrie), iar 
abaterile negative au fost cuprinse între 
11%, în iunie şi 88%, în decembrie         
(fig. 2, 5, 6). 

Fig. 3 Temperatura medie anuală a 
aerului – 2015.

Fig. 4. Abaterea temperaturii medii anuale a 
aerului din 2015, faţă de normala climatologică 
standard (1981-2010) şi încadrarea în clase de 

severitate a anomaliilor termice.

Fig. 2. Cantitatea medie lunară de precipitaţii din 
România în anul 2015, comparativ cu normala 

climatologică (1961-1990, 1981-2010)
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Fig. 5 Cantitatea anuală de precipitaţii – 2015

Fig. 6. Abaterea cantităţii anuale de precipitaţii 

din 2015, faţă de normala climatologică standard 

(1981-2010) şi încadrarea în clase de severitate 

a anomaliilor pluvio

CARACTERIZĂRI METEO-CLIMATICE 
LUNARE ÎN ANUL 2015

În luna ianuarie, temperatura medie pe 
ţară (-0,5ºC), a fost cu 1,6ºC mai mare 
decât normala climatologică standard. 
Abaterea temperaturii medii a aerului faţă 
de normala climatologică (1981-2010) a 
fost pozitivă în toate regiunile. Cele mai 
mari abateri, peste 2,5ºC, s-au înregistrat 
în vestul şi nord-vestul ţării, cea mai mare 
valoare înregistrându-se la Supuru de 
Jos, 3,4ºC (fig. 7).

Fig. 7. Abaterea temperaturii medii lunare a 
aerului faţă de normala climatologică standard 

(1981-2010) şi încadrarea în clase de severitate 
a anomaliilor termice din luna IANUARIE 2015

Analizând încadrarea în clase de 
severitate a anomaliilor termice din luna 
ianuarie 2015, se constată că regimul 
termic a fost normal în aproximativ toată 
partea de est şi sud-est şi, local, în sud-
vest. În restul ţării acesta a fost cald şi 
izolat foarte cald. La staţia meteorologica 
Sinaia 1500 a fost înregistrată o 
temperatură maximă mai mare decât 
temperatura maximă absolută a staţiei, 
din ianuarie, iar la staţia meteorologică 
Braşov a fost înregistrată o temperatură 
minimă mai mică decât minima absolută a 
staţiei, din ianuarie.

Cantitatea lunară de precipitaţii, 
medie pe ţară, 39,9 mm, a fost cu 19% mai 
mare decât normala cl imatologică 
standard. Abaterea cantităţii de precipitaţii 
din luna ianuarie 2015, faţă de normala 
climatologică (1981-2010), calculată în 
procente, a fost negativă în Moldova, cea 
mai mare parte a Munteniei, nordul 
Dobrogei, în sudul şi estul Olteniei, în 
vestul, centrul şi estul Transilvaniei şi, 
local, în Banat, Crişana şi Maramureş. În 
rest abaterea a avut valori pozitive. Cele 
mai mari abateri de precipitaţii, de peste 
100%, s-au înregistrat în sud-vestul ţării, 
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la Băile Herculane înregistrându-se o 
abatere pozitivă de 156%.

Analizând încadrarea în clase de 
severitate a anomaliilor pluviometrice din 
luna ianuarie 2015 se constată că regimul 
pluviometric a fost excedentar şi pe areale 
izolate,  foarte excedentar sau extrem de 
excedentar, în Banat, Crişana, sudul 
Transilvaniei şi estul Maramureşului. 
Regimul pluviometric a fost deficitar în 
nordul Moldovei, iar în rest acesta s-a 
încadrat în limite normale cu excedente şi 
deficite locale.

La staţiile meteorologice Petroşani şi 
Semenic a fost depăşită cantitatea 
maximă absolută de precipitaţii căzută în 
24 de ore din ianuarie, a staţiei.
Prima jumătate a lunii a fost caracterizată 
de alternanţa perioadelor reci cu cele 
foarte calde, abaterile pozitive, mai ales, 
fiind foarte mari. A doua parte a lunii a fost 
caracterizată de o vreme foarte caldă, 
temperaturile înregistrate fiind mult mai 
mari decât normalele.

Precipitaţiile au fost mai ales sub 
formă de ploaie şi mixte, iar în regiunile 
montane sub formă de lapoviţă şi 
ninsoare. Vântul a avut intensificări în 
unele zile din lună, depăşind uneori la 
rafală, la munte, 90 – 100 Km/h.

La sfârşitul lunii mai era strat de 
zăpadă, local, la munte şi măsura în 
platforma meteorologică, până la 156 cm 
la Bâlea-Lac şi, izolat, în Transilvania, 
până la 4 cm.

În zonele joase, pe suprafeţe mici, s-a 
înregistrat ceaţă.

În ceea ce priveşte aspectele severe 
de vreme, trebuie subliniat caracterul 
extrem al alternanţelor termice, respectiv 
cele două episoade cu vreme deosebit de 
rece, ambele în prima decadă a lunii, dar şi 
cele 3 episoade cu vreme deosebit de 
caldă:

 - la începutul anului - procesul de răcire a 
debutat imediat după Crăciun, dar 
advecţia de aer rece s-a accentuat în 
intervalul 30.12-01.01, noaptea de 
revelion fiind cea mai rece din ultimii 50 de 
ani în sudul, centrul şi estul ţării, unde 
abaterile negative ale temperaturilor 
minime faţă de medii au fost de până la       
-25 de grade; diferenţe de 15..16 grade, 
faţă de norme, s-au înregistrat şi la tempe-
raturile maxime din 1.01, în Oltenia şi în 
Transilvania.
-de asemenea, în intervalul 6-8.01, 
vremea s-a răcit accentuat şi a devenit 
deosebit de rece, geroasă dimineaţa şi 
noaptea în majoritatea regiunilor ţării, iar 
pe parcursul zilelor local în centru şi est. În 
8 ianuarie, dimineaţa s-a înregistrat cea 
mai scăzută minimă din acest an,               
-34.6 grade la Întorsura Buzăului, iar la 
prânz au fost -15 grade la Baraolt               
(-15.1°C), Braşov (-15.0°C), Miercurea 
Ciuc (-14.8°C) şi Tg.Secuiesc (-14.5°C).

În acest context, s-au stabilit noi 
recorduri zilnice pentru cele mai scăzute 
temperaturi minime, precum urmează: 

în 7.01 Baia Mare (-21,3°C faţă de       
-17,5°C), Miercurea Ciuc (-25,4°C faţă 
de -25,1°C), Tg.Secuiesc (-26,2°C 
faţă de -26,1°C) şi Vf.Omu (-27,7°C 
faţă de -25,6°C).
în 8.01 Tg.Secuiesc (-27,4°C faţă de     
-23,1°C), Braşov (-33,3°C faţă de        
-26,5°C) şi  Sf.Gheorghe Deltă               
(-14,2°C faţă de -13,8°C). 
în 9.01 Braşov (-26,5°C faţă de            
-25,2°C). 
Totodată, astfel de valori cu caracter 

de record zilnic s-au consemnat şi la 
valorile maxime diurne:

în 7.01 Tg. Secuiesc (-12°C faţă de           
-11,0°C) şi Vf.Omu (-21,2°C faţă de             
-20,2°C).
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în 8.01 Miercurea Ciuc (-14,8°C faţă 
de -12,8°C) şi Tg.Secuiesc (-14,5°C 
faţă de -11,6°C). 
Această răcire accentuată a vremii a 

fost surprinsă cu ajutorul informării emise 
de către CNPM  în data de 5.01.2015.

Tot în decursul acestei luni ianuarie,  
s-au desfăşurat şi cele 3 episoade cu 
vreme deosebit de caldă: 

în intervalul 9-11.01 (diferenta dintre 
maximele înregistrate în 9.01, faţă de 
cele din 8.01 a fost de până la 15...16 
grade, în sud-vestul, centrul şi nord-
estul ţării); ex: Bechet (8°C faţă de -
7°C), Sibiu (4°C faţă de -12°C), Bacău 
(6°C faţă de -10°C).
Pe 11 ianuarie s-au înregistrat cele 

mai ridicate temperaturi din lună. Cea mai 
mare maximă a fost de 19.5°C la Calafat .

După data de 11 ianuarie, s-au 
semnalat precipitaţii pe arii extinse, izolat 
mai însemnate cantitativ (>25 l/mp) în 
zona montană, unde, de altfel, pe 12.01 
s-a înregistrat şi cel mai mare strat de 
zăpadă din această lună: 181 cm la Bâlea 
Lac. 

în intervalul 13-22.01, la scara întregii 
ţării, valorile termice au fost cu mult 
mai ridicate decât cele normale pentru 
această perioadă, iar stratul de 
zăpadă s-a topit în aproape toată ţara.
în intervalul 30-31.01 abaterile 
pozitive faţă de mediile climatologice 
specifice perioadei au fost de până la 
10...11 grade, în regiunile extra-
carpatice. Ex: 15°C la Zimnicea, 14°C 
la Olteniţa, Bechet, Călăraşi, Focşani,  
13°C în Bucureşti şi Iaşi. 

Recorduri zilnice: cele mai ridicate 
maxime:

în 11.01 Miercurea Ciuc (9,8°C faţă de 
7,9°C), Braşov (12,4°C faţă de 
11,5°C), Râmnicu Sărat (16,8°C faţă 
de 14,6°C), Sibiu (13,3°C faţă de 

11,6°C), Rîmnicu Vîlcea (16,6°C faţă 
de 14,3°C),Drobeta Turnu Severin 
(17,4°C faţă de 16,3°C), Craiova 
(16,8°C faţă de 16,0°C) şi Turnu 
Măgurele (15,7°C faţă de 15,5°C).
în 20.01 Miercurea Ciuc (8,9°C faţă de 
6,1°C), Tg.Secuiesc (8,1°C faţă de 
7,0°C). 
în 21.01 Tg.Secuiesc (11.7°C faţă de 
11,0°C). 

Recorduri zilnice: cele mai ridicate 
minime:

în 19.01 Satu Mare (3,3°C faţă de          
-2,7°C), Oradea (5,7°C faţă de 5,4°C), 
Oraviţa (8,1°C faţă de 5,5°C) şi Piteşti 
(3,8°C faţă de 2,9°C).
în 20.01 Tg.Jiu (3,2°C faţă de 2,8°C).
în 21.01 Oradea (7,1°C faţă de 7,0°C), 
Timişoara (4,4°C faţă de 3,0°C).
în 23.01 Deva (6,0°C faţă de 4,2°C).
în 26.01 Tg.Mureş (2,5°C faţă de 
1,9°C). 
în 27.01 Sibiu (1,5°C faţă de 1,2°C) şi 
Râmnicu Vâlcea (2,2°C faţă de 1,2°C). 

Pe lângă temperaturile ridicate, ultima 
decadă a lunii ianuarie a fost caracterizată 
şi de o vreme în general închisă, cu 
precipitaţii în majoritatea regiunilor. 
Acestea au fost, de altfel, anunţate prin 2 
informări şi o atenţionare cod galben. În 
sud-vestul ţării a plouat, izolat cantităţile 
de apă depăşind 25 l/mp în 24 de ore.

În concluzie, luna ianuarie 2015 s-a 
caracterizat printr-o primă decadă extrem 
de rece (minimă de -34.6°C la Întorsura 
Buzăului şi maximă de -15.1°C la Baraolt 
în 7.01), urmată la foarte scurt timp de zile 
mult mai calde decât ar fi normal în 
această perioadă (maximă de 19.5°C la 
Calafat în 11.01).

Cantitatea lunară de precipitaţii a fost 
cuprinsă în cea mai mare parte a ţării între 
20 şi 75 mm. Cantităţi de apă de peste    
125 mm au căzut în sudul Banatului,  
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nord-vestul şi sudul Transilvaniei, iar la 
Stâna de Vale s-a cumulat cea mai mare 
cantitate, respectiv 167.5 mm.

În total, pe întreg parcursul lunii, au 
fost emise 6 informări şi 2 atenţionări cod 
galben pentru fenomene meteorologice 
severe, vizând atât regimul termic cât şi 
precipitaţiile abundente, deci un total  de 
8 mesaje, iar pentru activitatea de 
nowcasting se menţionează 270 de 
mesaje, dintre care 269 atenţionări cod 
galben şi 1 avertizare cod portocaliu.

În luna februarie, temperatura medie 
pe ţară (0,1ºC), a fost cu 1,1ºC mai mare 
decât normala climatologică. Abaterea 
temperaturii medii a aerului din luna 
februar ie  2015  fa ţă  de  norma la 
climatologică standard (1981-2010) a fost 
pozitivă în toată ţara, cu excepţia staţiilor 
meteorologice Vf. Omu şi Miercurea Ciuc, 
unde aceasta a fost negativă. Cele mai 
mari valori ale abaterii s-au înregistrat în 
vestul, nord-vestul şi centrul ţări i               
(3,5 – 6,8ºC), iar temperaturi mai mari cu 
peste 6ºC decât normală 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 2015, se constată că regimul 
termic a fost normal în cea mai mare parte 
a ţării, iar în nordul şi estul Moldovei, în 
nord-vestul şi sud-estul Banatului, în 
majoritatea zonelor din Muntenia şi izolat 
în rest, acesta a fost cald.

Cantitatea lunară de precipitaţii, 
medie pe ţară (34,8 mm), a fost cu 10% 
mai mare decât normala climatologică 
standard (1981 – 2010).

Abaterea cantităţii de precipitaţii din 
luna februarie 2015, faţă de normala 
climatologică (1981-2010), calculată în 
procente, a fost pozitivă pe mai bine din 
jumătatea ţării, excepţie făcând Maramu-

reşul, nordul Crişanei, sudul şi nordul 
Transilvaniei şi nordul Moldovei, unde 
aceasta a fost negativă.  Abateri pozitive 
foarte mari  (peste 200%) au fost 
înregistrate în sud-vestul Olteniei, dar mai 
ales în Dobrogea, unde la Jurilovca 
precipitaţiile căzute au depăşit cu 571% 
valoarea normală climatologică (fig. 8).  

Fig. 8. Abaterea cantităţii lunare de precipitaţii 
faţă de normala climatologică standard         

(1981-2010) şi încadrarea în clase de severitate 
a anomaliilor pluvio din luna FEBRUARIE 2015

La 7 staţii meteorologice din Dobrogea a 
fost depăşită cantitatea maximă absolută 
de precipitaţii căzută în 24 de ore, din 
februarie, a staţiei, iar la 3 staţii meteo-
rologice a fost depăşită cantitatea totală 
lunară absolută a staţiei, din februarie.

Analizând încadrarea în clase de 
severitate a anomaliilor pluviometrice din 
luna februarie 2015 se constată că 
regimul pluviometric a fost deficitar şi 
foarte deficitar în nord-vest şi pe areale 
restrânse din centru şi sud. Acesta a fost 
excedentar în sudul şi centrul Moldovei, în 
Muntenia, majoritatea zonelor din Oltenia 
şi pe areale restrânse din Banat, iar în 
Dobrogea, regimul pluviometric a fost 
foarte excedentar şi extrem de exce-
dentar. În rest, precipitaţiile s-au încadrat 
în limite normale. 
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Lac în 9 februarie. În dimineaţa de 11 
februarie s-a înregistrat cea mai scăzută 
minimă din lună, -26.7 grade la Întorsura 
Buzăului.

O altă perioadă cu vreme extrem de 
rece a fost cea din 17-18 februarie, când şi 
vântul a avut intensificări temporare în 
jumătatea est ică a Muntenie i ,  în 
Dobrogea, dar trecător şi în sudul 
Moldovei şi al Banatului, unde viteaza la 
rafală a atins şi depăşit 55 km/h.

Ultima decadă a lunii februarie a fost 
caracterizată de vreme mult mai caldă 
decât în mod obişnuit, În zilele de 20, 23, 
24, 25, 26, 27 şi 28 februarie s-au 
înregistrat cele mai ridicate temperaturi 
minime zi lnice din întreg şirul de 
observaţii,la mai multe staţii cu precădere 
din estul, sudul şi centrul ţării, iar în             
24 februarie au fost depăşite şi cele mai 
ridicate temperaturi maxime zilnice din 
întreg şirul de observaţii la staţiile: Satu 
Mare (15,5°C faţă de 14,3°C), Baia Mare 
(17,6°C faţă de 16,0°C), Ocna Şugatag 
(14,9°C faţă de 13,0°C) şi Bistriţa (16,8°C 
faţă de 14,0°C).

Cantitatea lunară de precipitaţii a fost 
cuprinsă în cea mai mare parte a ţării între 
20 şi 50 mm. Cantităţi de peste 75 mm au 
căzut local în estul Dobrogei, şi pe areale 
restrânse în sudul, centrul ţării şi la munte, 
iar la Bâlea Lac s-a cumulat cea mai mare 
cantitate, respectiv 104.1 mm.

În data de 1.02 cantităţile maxime de 
precipitaţii căzute în 24h au fost depăşite 
în mai multe staţii din Dobrogea, iar la 
staţiile Adamclisi (84.4mm), Gura Portiţei 
(84.5mm) şi Mahmudia (59.5mm) valorile 
lunare înregistrate reprezintă noile 
recorduri de precipitaţii pe 24 de ore 
căzute în luna februarie.

În total, în luna februarie au fost emise 
2 informări şi 1 atenţionare cod galben 
pentru fenomene meteorologice severe, 

În decursul lunii, precipitaţiile au fost atât 
sub formă de ploaie şi lapoviţă, dar şi sub 
formă de ninsoare, mai ales în prima 
jumătate a lunii.

La sfârşitul lunii, din cauza încălzirii 
din ultimile zile, mai era strat de zăpadă 
doar la munte (grosimea stratului de 
zăpadă, în platforma meteorologică, 
măsura până la 202 cm, în Munţii 
Făgăraş).

Vântul a viscolit ninsoarea şi a 
spulberat zăpada în jumătatea sudică a 
ţării în noaptea de 6-7 februarie, iar în        
15-16 februarie, s-a produs polei în 
Oltenia, Moldova, vestul Munteniei şi 
sudul Dobrogei. În zonele joase de relief, 
pe suprafeţe mici, s-a semnalat ceaţă.

Din punct de vedere al fenomenelor 
meteorologice de risc, pentru luna 
februarie se menţionează singurul episod 
de viscol din această lună, care a debutat 
în noaptea de 6 spre 7 februarie şi s-a 
desfăşurat şi pe parcursul zilei de                  
7 februarie, când, cu precădere în 
jumătatea de sud a ţării, a nins, cantităţile 
de apă au depăşit local 15 l/mp şi vântul a 
avut intensificări susţinute cu rafale de 
peste 65...70 km/h, iar pe crestele 
montane şi în sudul judeţului Caraş-
Severin vitezele au depăşit 75...80 km/h. 
Viscolul a fost urmat de o perioadă foarte 
rece, aşa cum prevedea şi informarea din 
6 februarie. În intervalul 8-11 februarie, 
vremea a fost geroasă în cursul nopţilor şi 
al dimineţilor, local, în centrul, nord-estul 
şi sudul teritoriului, maximele au fost 
preponderent negativ, iar pe arii relativ 
extinse a nins slab. Vântul a avut 
intensificări în estul ţării şi în zona 
montană (de 65...75 km/h), iar pe creste a 
suflat tare (cu peste 120 km/h), viscolind 
ninsoarea şi spulberând zăpada. De altfel, 
în acest interval s-a atins şi stratul maxim 
de zăpadă de la munte, 214 cm la Bâlea 
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iar pentru fenomenele periculoase ime-
diate s-au emis 70 mesaje de tip 
nowcasting, dintre care 69 de cod galben 
şi 1 de cod portocaliu.

În luna martie, temperatura medie pe 
ţară (4,4ºC) a fost cu 1,1ºC mai mare decât 
normala climatologică standard. Abaterea 
temperaturii medii a aerului din luna martie 
2015 faţă de normala climatologică (1981-
2000) a fost pozitivă pe aproape întreg 
teritoriul ţării, fiind negativă, doar local, în 
sud-est şi sud-vest.

Analizând încadrarea în clase de 
severitate a anomaliilor termice din luna 
martie 2015, se constată că regimul termic 
a fost cald în nordul Maramureşului, vestul 
Crişanei, în aproape toată Transilvania, în 
estul Moldovei şi al Munteniei şi în zone 
din Delta Dunării. În restul ţării, regimul 
termic s-a încadrat în limite normale.

Cantitatea lunară de precipitaţii, 
medie pe ţară (39,9 mm), a fost cu 19% 
mai mare decât normala climatologică 
standard. Abaterea cantităţii de precipitaţii 
din luna martie 2015, faţă de normala 
climatologică standard (1981-2000), 
calculată în procente, a fost pozitivă în 
aproximativ jumătate din suprafaţa ţării, 
excepţie făcând nordul, nord-vestul şi 
areale restrânse din centrul României, 
unde aceasta a fost negativă.

 Valori ridicate ale abaterii pozitive, 
peste 180%, s-au înregistrat în sudul 
Dobrogei, dar şi în estul Munteniei şi sudul 
Moldovei, la staţia meteorologică Galaţi 
înregistrându-se cea mai mare valoare, 
228%. Valori negative ale abaterii s-au 
înregistrat în Transilvania, Banat şi 
Crişana (fig. 9).

Analizând încadrarea în clase de 
severitate a anomaliilor pluviometrice din 
luna martie 2015 se constată că regimul 
pluviometric a fost excedentar, foarte 
excedentar şi extrem de excedentar în cea 

mai mare parte a estului şi în jumătatea de 
sud a ţării, dar şi pe zone restrânse din 
vest. Acesta a fost deficitar şi foarte 
deficitar în estul Banatului şi al Crişanei şi 
în vestul Transilvaniei. În rest, precipitaţiile 
s-au încadrat în limite normale. La staţiile 
meteorologice Corugea, Feteşti şi 
Mahmudia a fost depăşită cantitatea 
maximă absolută de precipitaţii căzută în 
24 de ore, a staţiei, din martie, iar la 
Călăraşi şi Mahmudia a fost depăşită 
cantitatea totală lunară absolută a staţiei, 
din martie.

Fig. 9. Abaterea cantităţii lunare de precipitaţii 
faţă de normala climatologică standard       

(1981-2010) şi încadrarea în clase de severitate 
a anomaliilor pluvio din luna MARTIE 2015

Pe parcursul lunii, perioade foarte calde au 
alternat cu perioade reci. Abateri pozitive 
semnificative, între 5 şi 10ºC, au fost 
înregistrate mai ales în perioade din prima 
jumătate a lunii şi în perioada 21-26 
martie, iar abateri negative, de 4 – 9ºC,        
s-au înregistrat în a doua jumătate a lunii. 
Precipitaţiile au fost atât sub formă de 
ploaie cât şi sub formă de lapoviţă şi 
ninsoare, în funcţie de variaţiile de 
temperatură. Ploile au avut uneori caracter 
de aversă şi au fost însoţite, în zilele de 1, 3 
şi 27 martie, de descărcări electrice şi 
grindină. Pe parcursul lunii, stratul de 
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zăpadă a atins 231 cm în zona montană 
(M-ţii Făgăraş), până la 10-12 cm în 
Transilvania şi Muntenia şi 4 cm, izolat, în 
Moldova. La sfârşitul lunii, mai exista strat 
de zăpadă doar la munte, la peste          
1400 m, unde măsura până la 226 cm            
(Bâlea-Lac, în M-ţii Făgăraş).

În nopţile cele mai reci a fost 
înregistrată bruma, în majoritatea regiu-
nilor, iar în zonele joase, doar izolat, a mai 
fost semnalată ceaţa.

Pentru luna martie, ca fenomene 
extreme, trebuie notată răcirea accen-
tuată ce a survenit în intervalul 4 – 6.03, 
astfel încât, în 48 de ore, vremea s-a răcit 
în toată ţara, chiar şi cu peste 10 grade, 
izolat, în Lunca Dunării, unde în data          
de 6 martie abaterea faţă de mediile 
climatologice a fost de 7 grade. În Bucu-
reşti diferenţa faţă de medie a fost de        
6 grade.

În ceea ce priveşte regimul pluvio-
metric, se menţionează precipitaţiile din 
intervalul 5 - 7.03, în urma cărora s-au 
cumulat:
-  Cantitatea maximă de precipitaţii în           
24 ore (5 – 6.03, ora 06):  31 l/mp. la 
postul hidro Berzeasca, în judeţul Caraş-
Severin.
-  Cantitatea maximă de precipitaţii în          
24 ore (6 – 7.03, ora 06):  28 l/mp la staţia 
hidro Dunăreni, în judeţul Constanţa
-  Cantitatea maximă de precipitaţii în           
48 ore (5 – 7.03, ora 06):  48 l/mp la postul 
hidro Faţa Motrului, în judeţul Mehedinţi.

Tot în acest interval, vântul a avut 
intensificări temporare în sud şi în sud-est 
unde rafalele au depăşit 55...60 km/h, dar 
mai ales la munte (unde a nins şi s-a 
depus strat nou de zăpadă, în timp ce în 
restul teritoriului au fost precipitaţii mixte), 
în Munţii Banatului şi în Carpaţii Meridi-
onali, unde a trecut de 70 km/h şi a viscolit 
ninsoarea.Un al doilea episod de răcire 

accentuată şi precipitaţii abundente a avut 
loc în intervalul 27-29 martie, când 
tempera-turile au scăzut cu până la      
11...12 grade, mai ales în vest şi centru, iar 
vremea a devenit rece pentru respectiva 
dată calendaristică în toată ţara, iar în 
Muntenia, sudul Moldovei şi Dobrogea 
cantită-ţile de apă înregistrate în data de 
29-29.03 au depăşit 30 l/mp, cea mai mare 
cantitate înregistrată în aceste 24 de ore 
fiind de 54 l/mp, la Tulcea, iar în judeţul 
Galaţi mai multe localităţi au fost afectate 
de inundaţii.

Pentru astfel de fenomene meteo-
rologice severe Administraţia Naţională de 
Meteorologie a emis în decursul acestei 
luni 4 informări şi 2 atenţionări cod galben 
ca mesaje de interes general, dar şi 31 de 
atenţionări cod galben pentru fenomene 
periculoase imediate, de tip nowcasting.

În luna aprilie, temperatura medie pe 
ţară (8,8ºC) a fost cu 0,5ºC mai mică decât 
normala climatologică standard. Abaterea 
temperaturii medii a aerului din luna aprilie 
2015 faţă de normala climatologică 
standard (1981-2000) a fost negativă în 
aproape toată România, cu excepţia unor 
suprafeţe din nordul, estul şi sud-vestul 
acesteia, unde a fost pozitivă. Cele mai 
mari abateri negative, 1,5 – 2,2ºC, s-au 
înregistrat la staţiile de munte.

Analizând încadrarea în clase de 
severitate a anomaliilor termice din luna 
aprilie 2015, se constată că regimul termic 
a fost rece în Maramureş, vestul Crişanei, 
aproximativ toată Transilvania şi, local, în 
sudul Banatului. În restul ţării, regimul 
termic s-a încadrat în limite normale.

Cantitatea lunară de precipitaţii, 
medie pe ţară (43,3 mm), a fost cu 16% 
mai mică faţă de normala climatologică 
standard. Abaterea cantităţii de precipitaţii 
din luna aprilie 2015, faţă de normala 
climatologică (1981-2000), calculată în 
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procente, a fost negativă în cea mai mare 
parte a ţării, excepţie făcând zone din 
nordul, estul şi centrul României, dar şi 
suprafeţe din sud-estul ţării, unde 
abaterea a fost pozitivă.

Analizând încadrarea în clase de 
severitate a anomaliilor pluviometrice din 
luna aprilie 2015, se constată că regimul 
pluviometric a fost excedentar, foarte 
excedentar şi extrem de excedentar în 
aproape toată Dobrogea. Acesta a fost 
deficitar şi foarte deficitar în Oltenia, estul 
Banatului şi al Crişanei, nordul Moldovei şi 
în partea de sud-est şi vest a Transil-
vaniei. În rest, precipitaţiile s-au încadrat 
în limite normale, cu excedente şi deficite 
izolate.

La Gorgova şi Gura Portiţei a fost 
depăşită cantitatea maximă absolută de 
precipitaţii căzută în 24 de ore a staţiei, din 
aprilie, iar la Gura Portiţei a fost depăşită 
cantitatea lunară de precipitaţii, maximă 
absolută, din aprilie, a staţiei.

Precipitaţiile căzute în timpul lunii au 
fost atât sub formă de lapoviţă şi nisoare, 
mai ales în zonele montane, cât şi sub 
formă de ploaie, însoţită de descărcări 
electrice şi izolat de grindină (spre 
sfârşitul luni i).  Cantităţ i le de apă 
înregistrate în timpul averselor au fost 

2 2
peste 15-25 l/m şi izolat, peste 50 l/m . La 
munte, după ninsorile din prima decadă a 
lunii, stratul de zăpadă măsura 243 cm 
(M-ţii Făgăraş). Fenomenul de brumă  s-a 
produs în multe zile din lună. Vântul a avut 
intensificări mai ales în primele două 
decade ale lunii, vitezele la rafală 
atingând 50-70 Km/h, iar la munte          
90-100 Km/h, spulberând zăpada de pe 
creste.

Din punct de vedere al severităţii 
fenomenelor meteorologice desfăşurate 
pe parcursul acestei luni, se remarcă 
episodul de vreme severă din 6-7.04, 

când a avut loc o răcire accentuată 
(vremea a devenit deosebit de rece, cu 
abateri negative faţă de mediile multi-
anuale de peste 10°C în sud, centru şi est, 
până la 14 grade în Bucureşti, Giurgiu şi 
Olteniţa şi cu stabilirea a noi recorduri 
zilnice pentru data de 6.04, pentru cele 
mai scăzute maxime termice în multe 
localităţi din regiunile sudice, estice şi 
centrale), s-au înregistrat cantităţi 
importante de apă (peste 25...30 l/mp şi 
izolat peste 40 l/mp în estul şi sud-estul 
ţării), vântul s-a intensificat (rafale de vânt 
de peste 55...60 km/h în sud-estul şi sudul 
teritoriului şi peste 80 km/h pe crestele 
montane, unde pe arii restrânse zăpada a 
fost spulberată), iar la munte au fost 
ninsori viscolite, local abundente (strat de 
zăpada în creştere semnificativă: Fundata 
- 3 cm (06.04) - la 38 cm (07.04), Predeal - 
2 cm (06.04) - la 20 cm (07.04), Penteleu - 
52 cm (06.04) – la 66 cm (07.04), Lăcăuţi - 
121 cm (06.04) – la 141 cm (07.04).

Un alt episod de vreme severă a vizat 
manifestări ale instabilităţii atmosferice 
accentuate şi a avut loc în intervalul        
28-30.04, când vremea s-a răcit şi au 
căzut ploi ce au avut caracter torenţial şi s-
au cumulat cantităţi importante de apă              
(în intervalul 28-29.04.ora 06: 52 l/mp în 
Oltenia la staţia hidrologică Cornet,              
41 l/mp la munte la staţia meteorologică 
Păltiniş, 33 l/mp în Crişana la staţia 
meteoro log ică Holod,  24 l /mp în 
Transilvania la postul hidrologic Pisc,          
20 l/mp în Banat la staţiile meteorologice 
Băile Herculane şi Oraviţa, iar în intervalul         
29-30.04 s-au cumulat punctiform peste 
25 l/mp, până la 44 l/mp în Moldova, la 
staţia hidrologică Gura Văii din judeţul 
Vaslui). 

Pentru aceste fenomene au fost emise 
în cadrul CNPM – ANM 5 informări şi         
1 atenţionare cod galben.
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În luna mai, temperatura medie pe 
ţară (15,5ºC) a fost cu 0,6ºC mai mare 
decât normala climatologică standard. 
Abaterea temperaturii medii a aerului faţă 
de normala climatologică standard  
(1981-2000) a fost pozitivă în toată ţara 
(fig. 10).

Fig. 10. Abaterea temperaturii medii lunare a 
aerului faţă de normala climatologică standard 

(1981-2010) şi încadrarea în clase de severitate 
a anomaliilor termice din luna MAI 2015

Analizând încadrarea în clase de 
severitate a anomaliilor termice din luna 
mai 2015, se constată că regimul termic a 
fost cald şi, izolat, foarte cald sau normal 
în Moldova, Muntenia, Dobrogea, Oltenia, 
estul Banatului şi al Maramureşului şi în 
aproape toată Transilvania. În Crişana, 
nord-vestul Transilvaniei şi pe areale 
întinse din Maramureş şi Banat, tempe-
ratura aerului s-a încadrat în limite 
normale.

Cantitatea lunară de precipitaţii, 
medie pe ţară (56,0 mm), a fost cu 16% 
mai mică decât normala climatologică 
standard. Abaterea cantităţii de precipitaţii 
din luna mai 2015, faţă de normala 
climatologică standard (1981-2000), 
calculată în procente, a fost negativă în 
mai bine de jumătate din suprafaţa 
României, excepţie făcând zone din 

nordul şi vestul ţării, dar şi areale din sudul 
şi centrul acesteia, unde abaterea a fost 
pozitivă. Chiar dacă abaterile au fost 
negative în majoritatea zonelor, în vestul 
ţării, la Supuru de Jos, a fost înregistrată o 
abatere pozitivă de 269% (fig. 11).

Fig. 11. Abaterea cantităţii lunare de precipitaţii 
faţă de normala climatologică standard        

(1981-2010) şi încadrarea în clase de severitate 
a anomaliilor pluvio din luna MAI 2015

Analizând încadrarea în clase de 
severitate a anomaliilor pluviometrice din 
luna mai 2015 se constată că regimul 
pluviometric a fost deficitar şi foarte 
deficitar în aproape toată Moldova, 
Muntenia şi Dobrogea, sudul extrem şi 
nordul Olteniei, dar şi pe suprafeţe din 
Banat şi Transilvania. Regimul pluvio-
metric a fost excedentar şi izolat, foarte 
excedentar şi extrem de excedentar, în 
partea de nord-vest şi vest a teritoriului. În 
rest, precipitaţiile s-au încadrat în limite 
normale cu excedente locale în zona de 
sud vest sau în centrul ţării.

La 3 staţii meteorologice din vest a fost 
depăşită cantitatea maximă absolută de 
precipitaţii căzută în 24 de ore a staţiei, din 
mai, iar la Supuru de Jos a fost depăşită 
cantitatea lunară de precipitaţii, maximă 
absolută, din mai, a staţiei.
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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 

2 2
de peste 25 l/m şi izolat, peste 50 l/m . În 
prima jumătate a lunii, în zona montană, la 
peste 2000 m altitudine, precipitaţiile au 
mai fost şi sub formă de lapoviţă şi 
ninsoare.

Fenomenele de o severitate notabilă 
ale lunii mai au fost generate în principal 
de instabilitatea atmosferică deosebit de 
accentuată. Astfel, dat fiind caracterul de 
torenţialitate al ploilor, în decursul lunii       
s-au cumulat cantităţi foarte însemnate de 
apă (234,4 l/mp la Stâna de Vale, în Munţii 
Apuseni şi 200,1 l/mp la Supuru de Jos, în 
judeţul Satu Mare).

Dintre episoadele de vreme extremă 
din cursul acestei luni, cel mai violent        
a fost cel desfăşurat în intervalul                
2 4 - 2 7 . 0 5 . , c â n d  î n  n o r d - v e s t u l ,             
centrul, vestul şi sud-vestul ţării s-au 
consemnat manifestări de instabilitate 
atmosferică deosebit de accentuată             
(au fost consemnate căderi de grindină în     
judeţele Maramureş, Bistriţa-Năsăud, 
Alba, Cluj, Mureş, Sibiu, Covasna, Argeş, 
Dâmboviţa, Caraş-Severin şi Călăraşi. 

Fenomenele cele mai severe s-au 
semnalat pe raza judeţelor Sălaj, dar în 
mod special Satu Mare, unde greloanele 
de grindină au fost de 5...7 cm şi rafalele 
de vânt au depăşit 100 km/h, inclusiv în 
zona municipiului Satu Mare), dar şi o 
răcire semnificativă a vremii care a 
determinat în Transilvania şi Moldova 
abateri termice negative de 10...11 grade. 

Prin urmare, în decursul lunii mai, 
CNPM a emis 6 informări meteorologice 
privind aspectele de vreme severă 
menţionate mai sus, iar împreună cu 
centrele teritoriale de prognoză s-au emis 
în total 207 avertizări de fenomene 

meteorologice periculoase imediate, 
dintre care 204 atenţionări cod galben şi        
3 avertizări cod portocaliu.

În luna iunie, temperatura medie pe 
ţară (18,6ºC) a fost mai mare cu 0,3ºC 
decât normala climatologică standard. 
Abaterea temperaturii medii a aerului din 
luna iunie 2015 faţă de normala clima-
tologică standard (1981-2010) a fost 
pozitivă în aproape toată ţara, excepţie 
făcând areale din Muntenia şi Oltenia, 
unde aceasta a fost negativă.

Analizând încadrarea în clase de 
severitate a anomaliilor termice din luna 
iunie 2015, se constată că regimul termic a 
fost cald în partea de nord, vest, nord-vest 
şi nord-est a României şi, de asemenea, în 
aproape toată Dobrogea şi Delta Dunării. 
Pe areale izolate din Transilvania şi 
Moldova regimul termic a fost foarte cald, 
iar în sudul extrem al Olteniei şi al 
Munteniei acesta a fost rece. În restul ţării, 
temperatura medie s-a încadrat în limite 
normale.

În perioada 13 – 15 iunie, indicele de 
confort temperatură umezeală (ITU) a 
depăşit pragul critic de 80 de unităţi, local, 
în Muntenia, Oltenia, Banat şi izolat, în 
Crişana, Moldova şi Dobrogea.

Cantitatea lunară de precipitaţii, medie 
pe ţară (75,5 mm), a fost cu 11% mai mică 
decât normala climatologică standard. 
Abaterea cantităţii de precipitaţii din luna 
iunie 2015, faţă de normala climatologică 
standard (1981-2010), calculată în 
procente, a fost negativă pe mai bine de 
jumătate din suprafaţa României şi a fost 
pozitivă în Transilvania, Oltenia şi pe 
areale din Muntenia.

La staţiile meteorologice Borod şi 
Dumbrăveni a fost depăşită cantitatea 
maximă absolută de precipitaţii căzută în 
24 de ore a staţiei, din iunie. Analizând 
încadrarea în clase de severitate a 
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anomaliilor pluviometrice din luna iunie 
2015 se constată că regimul pluviometric 
a fost deficitar şi foarte deficitar în toată 
partea de vest şi nord a ţării şi pe suprafeţe 
extinse din Moldova şi Dobrogea. Regimul 
pluviometric a fost excedentar, foarte 
excedentar şi extrem de excedentar în 
Transilvania şi în sudul şi sud-estul 
Olteniei. În rest, precipitaţiile s-au încadrat 
în limite normale cu excedente şi deficite 
izolate.

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, 

2
între 25 şi 50 l/m , iar în 16 iunie s-au 

2 
cumulat 125 l/m la Dopca, în jud. Braşov.

În zona montană înaltă, la altitudini 
mai mari de 2000 de metri, în zilele de 21 şi 
26 iunie,  au mai fost semnalate şi 
precipitaţii sub formă de lapoviţă şi 
ninsoare.

Pentru luna iunie, tot instabilitatea 
atmosferică accentuată a fost respon-
sabilă de fenomenele severe consemnate 
în principal în decursul a două episoade. 

Primul a avut loc în intervalul                     
16-17.06., când regiunile cele mai 
afectate de ploi torenţiale au fost cele 
nordice, estice şi centrale, unde cantităţile 
de apă au depăşit frecvent 25 l/mp în 24 de 
ore, iar în judeţul Braşov s-au cumulat                
125 l/mp. Totodată, în judeţele Constanţa, 
Dolj, Bacău, Vaslui, Iaşi, Botoşani, Bihor, 
Cluj, Bistriţa-Năsăud şi Braşov, precum şi 
la munte au fost consemnate căderi de 
grindină. Tot în acest interval, vântul a avut 
intensificări în timpul ploilor, cu viteze ce 
au depăşit la rafală izolat 70 km/h, iar în 
zona localităţilor Satu Mare, Baia Mare, 
Oradea şi Tecuci, trecător a luat aspect de 
vijelie. În nord şi nord-est vremea s-a răcit 

accentuat, fiind consemnate abateri 
termice negative de 7...8 grade.

Al doilea episod de vreme severă a 
avut loc în intervalul 25 – 27.06., când 
instabilitatea atmosferică s-a manifestat 
tot în regiunile nordice, estice şi centrale 
ale ţării noastre, iar vremea s-a răcit 
semnificativ în mare parte a teritoriului, 
fiind consemnate pe arii extinse abateri 
termice negative de 10....12 gr. faţă de 
mediile multianuale lunare. În decursul 
acestui episod s-au cumulat cantităţi de 
apă de peste 50 l/mp în mare parte din 
Transilvania şi zona Carpaţilor Meri-
dionali, iar la Sibiu, în 48 de ore, au căzut 
139 l/mp. Totodată, pe raza judeţelor Dolj 
şi Mehedinţi a căzut grindină, iar în ziua de 
26 iunie, pe crestele montane, la altitudini 
mai mari de 2200 m, precipitaţiile au fost şi 
sub formă de lapoviţă şi ninsoare.

Prin urmare, au fost emise la nivel 
naţional 5 informări şi 4 atenţionări cod 
galben de interes general, iar în ceea ce 
priveşte activitatea de nowcasting, s-au 
elaborat 327 de coduri galbene şi 6 coduri 
portocalii, deci un total de 333 mesaje de 
alertă pentru fenomene meteorologice 
periculoase imediate.

În luna iulie, temperatura medie pe 
ţară (22,2ºC) a fost cu 2ºC mai mare decât 
normala climatologică standard. Abaterea 
temperaturii medii a aerului din luna iulie 
2015 faţă de normala climatologică 
standard (1981-2010) a fost pozitivă în 
toată ţara, cele mai mari valori, peste 
3,0ºC, înregistrându-se în sudul şi sud-
vestul ţării (fig. 12).

Analizând încadrarea în clase de 
severitate a anomaliilor termice din luna 
iulie 2015, se constată că regimul termic a 
fost foarte cald şi extrem de cald în cea 
mai mare parte a teritoriului ţării. În sudul 
Moldovei, estul Munteniei, cea mai mare 
parte a Dobrogei, şi pe areale din 
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Fig. 12. Abaterea temperaturii medii lunare a 
aerului faţă de normala climatologică standard 

(1981-2010) şi încadrarea în clase de severitate 
a anomaliilor termice din luna IULIE 2015 

Maramureş şi din centrul şi vestul 
Transilvaniei, regimul termic a fost doar 
cald, iar pe areale din Delta Dunării, 
acesta s-a încadrat în limite normale.

La staţia meteorologică Rădăuţi a fost 
depăşită temperatura maximă absolută a 
staţiei, din iulie.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) 
a atins şi depăşit pragul critic de 80 de 
unităţi al disconfortului termic, la începutul 
lunii (5 – 9 iulie) şi în a doua jumătate a 
lunii.

Cantitatea lunară de precipitaţii, 
medie pe ţară (41,6 mm), a fost cu 47% 
mai mică decât normala climatologică 
s tandard .  Aba te rea  can t i tă ţ i i  de 
precipitaţii din luna iulie 2015, faţă de 
no rma la  c l ima to log i că  s tanda rd             
(1981-2010), calculată în procente, a fost 
negativă în aproape toată ţara, excepţie 
făcând zone izolate din Moldova, Banat şi 
de pe litoral, unde aceasta a fost pozitivă 
( f ig .  13) .La staţ ia  meteoro logică 
Sânnicolau Mare a fost depăşită canti-
tatea maximă absolută de precipitaţii 
căzută în 24 de ore a staţiei, din iulie, iar la 
Negreşti (jud. Vaslui) a fost depăşită 
cantitatea lunară de precipitaţii, maximă 
absolută, din iulie, a staţiei.

Fig. 13. Abaterea cantităţii lunare de precipitaţii 
faţă de normala climatologică standard          

(1981-2010) şi încadrarea în clase de severitate 
a anomaliilor pluvio din luna IULIE 2015

Analizând încadrarea în clase de 
severitate a anomaliilor pluviometrice se 
constată că regimul pluviometric a fost 
deficitar în aproape toată ţara. Excepţie au 
făcut areale din partea central-sudică a 
Moldovei şi din centrul Dobrogei şi zone 
izolate din sudul, sud-estul şi centrul 
Munteniei,  extremitatea vestică a 
Banatului şi cea de sud a Crişanei şi de la 
munte unde precipitaţiile s-au încadrat în 
limite normale sau au fost excedentare.

Precipitaţiile au avut caracter de 
aversă, însoţite de descărcări electrice, 
grindină şi intensificări ale vântului care 
uneori au luat aspect de vijelie. Cantităţile 

2de precipitaţii au depăşit, local, 25 l/m  şi 
2

izolat, 50 l/m .
În privinţa aspectelor de vreme 

severă, într-o primă etapă acestea se 
axează pe valul de căldură ce a survenit 
după primele câteva zile în care nu s-au 
semnalat excese termice, în intervalul 5-8 
iulie, vremea s-a încălzit semnificativ şi a 
devenit călduroasă în toată ţara, cani-
culară în orele amiezelor îndeosebi în 
zonele de câmpie şi podiş, unde şi 
disconfortul termic a fost deosebit de 
accentuat. Astfel, pe data de 8 iulie 2015, 
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maxima zilei înregistrată la Oradea, Arad, 
Chișineu-Criș, Sânnicolau Mare, Jimbolia 
și Moldova Nouă a fost de 38°C, iar la 
toate stațiile meteolorogice din capitală se 
înregistrau 36°C şi tot în această zi s-au 
consemnat noi recorduri termice zilnice, 
atât la valorile maxime diurne, cât şi la 
cele minime nocturne, precum urmează: 
- Temperaturile maxime înregistrate la 
staţiile meteo: Satu Mare (37,1 grade faţă 
de 37,0 grade), Oradea (38,0 grade faţă 
de 37,7 grade), Arad (38,1 grade faţă de 
37,3 grade), Deva (37,2 grade faţă de 
37,0 grade), Rădăuţi (36,3 grade faţă de 
33,9 grade), Botoşani (38,2 grade faţă de 
36,6 grade), Bacău (38,1 grade faţă de 
37,1 grade) şi Miercurea Ciuc (31,6 grade 
faţă de 31,5 grade), reprezintă cele mai 
ridicate valori din întreg şirul de observaţii 
la această dată.
- Temperaturile minime înregistrate la 
staţiile meteo: Ocna Şugatag (19,4 grade 
faţă de 11,7 grade), Bistriţa (20,0 grade 
faţă de 12,1 grade), Cluj-Napoca           
(19,5 grade faţă de 12,5 grade), Rădăuţi          
(18,1 grade faţă de 11,5 grade), Iaşi             
(23,2 grade faţă de 14,9 grade), Bacău           
(21,3 grade faţă de 14,0 grade) şi Bârlad 
(21,6 grade faţă de 14,6 grade) reprezintă 
cele mai ridicate valori din întreg şirul de 
observaţii la această dată.

În ziua de 9 iulie, vremea s-a răcit în 
cea mai mare parte a ţării, iar în regiunile 
vestice şi nordice, unde scăderea de 
temperatură a fost semnificativă (chiar şi 
de 15...17 grade), a devenit răcoroasă, 
dar în sud şi sud-est canicula a persistat, 
aici răcirea resimţindu-se abia pe 10 iulie.  

În noaptea de 9/10.07 s-au înregistrat 
cantităţi de apă de 40..50 l/mp în centrul 
Moldovei, grindină la Vaslui şi Iaşi, dar şi 
vijelii la Tecuci şi Iaşi (izolat peste 70 km/h 
la rafală). Ulterior, începând din ziua de     

16 iulie și până la sfârșitul lunii, s-a 
desfăşurat un nou val de căldură, 
persistent. Maximul valului de căldură a 
fost atins în ziua de 30 iulie când la Giurgiu 
cea mai ridicată temperatură a lunii, 
respectiv 41ºC. În intervalul 17-25 iulie 
2015, cele mai r idicate valor i  de 
temperatură, respectiv 37...38°C, s-au 
înregistrat în localități situate în sud-vestul 
Olteniei, în Banat și, sporadic, în vestul 
Crișanei și doar pe 19 și 20 iulie au fost 
39°C, în sud-vestul extrem al țării                 
(la Moldova Nouă, Bechet, Calafat, 
Drobeta Turnu Severin, Halânga și Băile 
Herculane). Disconfortul termic a fost 
foarte accentuat datorită faptului că și 
nopțile au fost foarte calde în această a 
doua jumătate a lunii iulie, valorile 
nocturne caracterizând adesea regimul 
nopților tropicale, și constituindu-se 
frecvent în noi recorduri zilnice pentru cele 
mai ridicate valori din șirul de observații. 
Mai mult decât atât, în dimineaţa zilei de 
23.07.2015, la staţia meteorologică Arad 
a fost stabilit un nou record lunar, dat fiind 
faptul că temperatura minimă înregistrată 
la staţia meteo Arad (24.9°C) reprezintă 
cea mai ridicată valoare pentru întreg şirul 
de observaţii lunare la nivel de staţie 
(vechiul record fi ind de 23,9°C în 
29.07.1901).

În ceea ce priveşte manifestările de 
instabi l i tate atmosfer ică,  cel  mai 
important episod de acest tip a fost cel din 
30-31.07., când pe arii extinse în 
Maramureş, Moldova, Transilvania, 
Muntenia şi local în Oltenia, Banat şi 
Crişana s-au semnalat averse, descărcări 
electrice şi intensificări de scurtă durată 
ale vântului, care trecător au luat aspect 
de vijelie în judeţul Teleorman. Ploile au 
avut şi caracter torenţial, cantităţile de apă 
depăşind pe arii restrânse 20 l/mp la 
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munte, în Transilvania, Moldova şi 
Oltenia, cumulându-se până la 61 l/mp la 
S.H. Stolojani (jud. Gorj).

Pe 31 iulie, cantităţile de apă au 
depăşit 20 l/mp pe arii restrânse la munte, 
în sudul şi centrul ţării, cumulându-se 
până la 58 l/mp la Giurgiu.

Cele 16 mesaje de alertă de interes 
general emise de  Administraţia Naţională 
de Meteorologie în decursul acestei luni  
s-au constituit din 1 informare, 7 
atenţionări cod galben şi tot 7 avertizări 
cod portocaliu, precum şi 1 avertizare cod 
roşu privind temperaturile ridicate, iar în 
ceea  ce  p r i veş te  ac t i v i t a tea  de 
nowcasting la nivel naţional, se menţio-
nează un număr total de 295 de mesaje, 
dintre care 284 coduri galbene şi 11 coduri 
portocalii, privind fenomenele meteo-
rologice periculoase imediate.

În luna august, temperatura medie pe 
ţară (21,6ºC) a depăşit cu 1,9ºC normala 
c l imato logică standard.  Abaterea 
temperaturii medii a aerului faţă de 
normala climatologică (1981-2010)             
a fost pozitivă în toată ţara, valori              
r id icate ale acesteia,  peste 3ºC, 
înregistrându-se în nordul Moldovei, 
Maramureş, Transilvania, Banat şi 
Crişana (fig. 14). Cea mai mare valoare 
(4,5ºC) a fost înregistrată la staţia 
meteorologică Satu Mare.

La staţia meteorologică Padeş a fost 
depăşită temperatura maximă absolută a 
staţiei, din august.

Analizând încadrarea în clase de 
severitate a anomaliilor termice din luna 
august 2015, se constată că regimul 
termic a fost extrem de cald şi foarte cald 
în aproape toată jumătatea de nord a ţării, 
în sudul Dobrogei şi izolat în Delta Dunării, 
sudul Moldovei şi centrul Munteniei. În 
rest, acesta a fost cald şi doar în sudul 

Fig. 14. Abaterea temperaturii medii lunare a 
aerului faţă de normala climatologică standard 

(1981-2010) şi încadrarea în clase de severitate 
a anomaliilor termice din luna AUGUST 2015

extrem al ţării, izolat, temperatura medie a 
aerului s-a încadrat în limite normale.

Indicele de confort termic (ITU) a atins 
şi depăşit pragul critic de 80 unităţi în 
aproape toată luna, pe arii extinse din ţară.
Cantitatea lunară de precipitaţii, medie pe 
ţară (57,1 mm), a fost cu 12% mai mică 
decât normala climatologică standard. 
Abaterea cantităţii de precipitaţii faţă de 
normala climatologică (1981-2010), 
calculată în procente, a fost pozitivă pe 
mai bine de jumătate din supraţa ţării şi 
negativă în Maramureş, nordul şi estul 
Moldovei, nordul şi sud-estul Transil-
vaniei, nord-vestul Munteniei şi local în 
rest. Pe litoral şi în sud-vestul Munteniei 
precipitaţiile au fost abundente, abaterile 
pozitive fiind de peste 200%. Cea mai 
mare  abatere pozitiva s-a înregistrat la 
Giurgiu şi a fost de 410%.

Analizând încadrarea în clase de 
severitate a anomaliilor pluviometrice din 
luna august 2015 se constată că regimul 
pluviometric a fost deficitar şi foarte 
deficitar în Maramureş, nordul, vestul şi 
estul Moldovei, nordul Munteniei, în 
vestul, estul şi sud-estul Transilvaniei şi pe 
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areale din Banat şi Crişana. A fost 
excedentar, foarte excedentar şi extrem 
de excedentar pe areale din sudul ţării şi 
pe litoral, dar şi pe suprafeţe mai 
restrânse din Banat, Crişana şi centrul 
Transilvaniei, în rest, regimul pluviometric 
s-a încadrat în limite normale.

Precipitaţiile au avut caracter torenţial 
fiind însoţite deseori de descărcări 
electrice, grindină şi intensificări ale 
vântului. Cantităţile de precipitaţii au 

2 2depăşit, local, 25 l/m  şi izolat, 50 l/m . În 
ziua de 17 august s-au înregistrat cantităţi 

2 
de apă de până la 146 l/m la Lipniţa, în 
judeţul Constanţa, iar în ziua de                   

2 
18 august, de până la 105 l/m la Bahna 
Rusului, în judeţul Argeş.

La staţiile meteorologice Timişoara, 
Topliţa şi Băişoara a fost depăşită 
cantitatea maximă absolută lunară de 
precipitaţii căzută în 24 de ore a staţiei, 
din august.

Fenomenele periculoase ale lunii 
august a anului 2015 au fost reprezentate 
atât de valurile de căldură, cât şi de 
manifestările de instabilitate atmosferică. 
Astfel, începând cu data de 3 august 
2015, un nou val de căldură a afectat 
teritoriul României, val de căldură ce a 
persistat peste spaţiul geografic al 
României până pe 16 august. Sub 
influenţa acestui val persistent de 
căldură, valorile termice diurne au depăşit 
frecvent 35...36°C, atingând 39°C pe      
11, 12 şi 16 august local în Oltenia, iar 
izolat şi în nordul Crişanei. Totodată, au 
fost consemnate noi recorduri zilnice, atât 
pentru valorile termice diurne, cât şi 
pentru cele minime nocturne. Ulterior 
datei de 16.08.2015, până spre sfârşitul 
lunii, vremea s-a menţinut răcoroasă şi în 
general instabilă. Pe 28 august a avut loc 
o încălzire a vremii, care a condus la 
revenirea zilelor caniculare, dar şi a 

nopţilor tropicale, aşadar s-au consemnat 
din nou temperaturi de peste 35°C în orele 
amiezilor şi nu mai jos de 20°C pe 
parcursul nopţilor. Acest val de căldură, ca 
şi cel anterior, a fost determinat de 
extinderea dorsalei nord-africane peste 
cea mai mare parte a continentului 
european. Ca rezultat al valurilor de 
căldură ce au afectat România, cele mai 
mari temperaturi maxime înregistrate în 
decursul lunii august a anului 2015 nu au 
depăşit valori de 38...39°C. Disconfortul 
termic deosebit de accentuat a fost 
determinat însă de durata îndelungată a 
acestor valuri de căldură, de numărul 
mare de zile caniculare şi nopţi tropicale 
succesive înregistrate în decursul acestei 
luni, iar în ceea ce priveşte cantităţile de 
apă consemnate în decursul acestei luni, 
principalele episoade de instabilitate 
atmosferică, cu ploi însemnate cantitativ, 
au avut loc pe 17.08 şi 18.08 (când s-au 
cumulat în sudul Dobrogei 146 l/mp în 24 
de ore), precum şi pe  20.08 şi 21.08, când 
s-au cumulat până la 73 l/mp în 24 de ore 
în judeţul Olt.

În luna august, s-au  emis 2 informări, 
5 atenţionări cod galben şi 6 avertizări cod 
por toca l iu ,  i a r  pen t ru  fenomene 
periculoase imediate, de tip nowcasting, 
au fost în vigoare în decursul lunii 166 de 
mesaje, dintre care 161 de cod galben şi 5 
mesaje de cod portocaliu.

În luna septembrie, temperatura 
medie pe ţară (17,4ºC) a fost cu 2,6ºC mai 
mare decât normala climatologică 
standard. Abaterea temperaturii medii a 
aerului faţă de normala climatologică 
(1981-2010) a fost pozitivă în toată ţara, 
abaterile fiind în general mai mari de 2ºC. 
Cea mai mare valoare a abater i i 
temperaturii medii de la normală a fost de 
4,3 ºC şi s-a înregistrat la Negreşti, jud. 
Vaslui (fig. 15).
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Fig. 15. Abaterea temperaturii medii lunare a 
aerului faţă de normala climatologică standard 

(1981-2010) şi încadrarea în clase 
de severitate a anomaliilor termice din luna 

SEPTEMBRIE 2015

La 61 de staţii meteorologice a fost  
depăşită temperatura maximă absolută a 
staţiei, din septembrie.

La staţia meteorologică Bâlea-Lac s-a 
înregistrată o temperatură minimă mai 
mică decât temperatura minimă absolută 
a staţiei, din septembrie.

Analizând încadrarea în clase de 
severitate a anomaliilor termice din luna 
septembrie 2015, se constată că regimul 
termic a fost foarte cald sau extrem de 
cald în majoritatea zonelor, excepţie 
făcând areale restrânse din vestul şi sudul 
ţării unde acesta a fost cald.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) 
a depăşit pragul critic de 80 de unităţi, cu 
precădere în prima jumătate a lunii.

Cantitatea lunară de precipitaţii, 
medie pe ţară (85,1 mm), a fost cu 55% 
peste normala climatologică standard. 
Abaterea cantităţii de precipitaţii faţă de 
normala climatologică (1981-2010), 
calculată în procente, a fost pozitivă pe 
mai mult de jumătate din suprafaţa ţării. În 
nordul, estul şi sud-estul României şi 
local, în sud-vest, aceasta a fost negativă        
(fig. 16).

Fig. 16. Abaterea cantităţii lunare de precipitaţii 
faţă de normala climatologică standard        

(1981-2010) şi încadrarea în clase de severitate 
a anomaliilor pluvio din luna SEPTEMBRIE 2015

Analizând încadrarea în clase de 
severitate a anomaliilor pluviometrice din 
luna septembrie 2015 se constată că 
regimul pluviometric a fost excedentar, 
foarte excedentar şi extrem de excedentar 
în aproape toată România. A fost deficitar 
în nordul Maramureşului, partea estică a 
Moldovei şi pe suprafeţe izolate din 
Dobrogea şi Banat. Acesta s-a încadrat în 
limite normale în partea de nord şi est a 
ţării, în jumătatea de sud a Banatului, pe 
areale din nordul şi estul Crişanei, şi izolat 
în sudul şi vestul Transilvaniei.

La 3 staţii meteorologice a fost 
depăşită cantitatea maximă absolută 
lunară de precipitaţii a staţiei, pentru 
septembrie, iar la 5 staţii meteorologice 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 şi grindină. În unele perioade din 
lună, cantităţile de precipitaţii căzute au 

2 2depăşit 25 l/m  şi izolat 50 l/m . În zilele de 
10 şi 29 septembrie, în zonele înalte de 
munte, au căzut şi precipitaţii sub formă 
de lapoviţă şi ninsoare.
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În timpul nopţilor şi al dimineţilor, izolat, în 
zonele joase de relief, s-a semnalat 
ceaţă.

În ceea ce priveşte aspectele de 
vreme severă, luna septembrie a anului 
2015 a debutat sub semnul caniculei, căci 
valul de căldură ce a marcat regimul 
termic la sfîrşitul lunii august a continuat 
şi în primele zile din septembrie. Aşadar, 
trebuie consemnat un prim val de căldură 
în intervalul 1-3.09, atunci când s-au 
înregistrat temperaturi maxime de până 
la 38°C în toate regiunile, pentru ca pe 
4.09 şi 5.09 valori de 35°C şi uşor mai 
mari să se atingă local în sudul ţării, în 
timp ce în vest, centru şi nord regimul 
termic a marcat o scădere semnificativă 
faţă de zilele anterioare. Pe 6.09, doar 
izolat, în Delta Dunării şi pe litoral, s-au 
mai  a t ins  35°C.  Pent ru  z iua  de                 
6 septembrie, temperaturile maxime 
înregistrate la staţiile meteorologice 
Sfântu Gheorghe-Deltă (34,3ºC), 
Mahmudia (34,9ºC) şi Gura Portiţei 
(33,5ºC) reprezintă cele mai ridicate 
valori înregistrate în luna septembrie în 
întreg şirul de observaţii, deci noi 
recorduri lunare ale maximelor diurne la 
aceste stații meteorologice. După data de 
6.09, instabilitatea atmosferică s-a 
accentuat, iar ultimul val de căldură al 
anului 2015 s-a desfăşurat între 17 şi 19 
septembrie, când disconfortul termic a 
fost accentuat, mai ales pentru regiunile 
deluroase şi montane din jumătatea de 
vest a ţării, unde s-au înregistrat minime 
termice de peste 20°C (iar în dimineaţa 
zilei de 19.09 erau temperaturi minime de 
26 de grade la Dumbraviţa de Codru şi 
Şiria şi 28 de grade la Oraviţa), iar în ceea 
ce priveşte maximele diurne, au fost 
stabilite recorduri lunare la o serie de 
staţii meteorologice, precum urmează: în 
ziua de 18 septembrie temperaturile 
maxime înregistrate la staţiile meteo-

rologice Bozovici (37,3ºC), Săcuieni 
(36,6ºC), Vărădia de Mureş (36,6ºC), 
Câmpeni (35,2ºC), Târgu Secuiesc 
(34,9ºC), Vf.Iezer (22,5ºC), Bucin 
(27,8ºC), Păltiniş (29,0ºC), Bâlea Lac 
(22,5ºC), Penteleu (25,3ºC), Obârşia 
Lotrului (28,7ºC), Fundata (27,7ºC), 
Semenic (27,6ºC), Vf.Cuntu (28,2ºC), 
Vf.Ţarcu (21,5ºC), Parâng (26,2ºC), Piatra 
Neamţ (35,5ºC), Sighetu Marmaţiei 
(35,5ºC), Târgu Lăpuş (34,5ºC), Jimbolia 
(37,4ºC), Stâna de Vale (30,7ºC) şi Braşov 
(34,9ºC) reprezintă cele mai ridicate valori 
înregistrate în luna septembrie din întreg 
şirul de observaţii, iar în ceea ce priveşte 
instabilitatea atmosferică, se remarcă 
zilele de 10 şi 11.09, când s-au consemnat 
intensificări ale vântului (cu rafale de până 
la 68 km/h la Slatina şi Craiova şi chiar         
104 km/h la Oraviţa) şi ploi importante 
cantitativ mai ales în regiunile sudice, 
unde s-au acumulat local peste 25 l/mp 
(până la 61 l/mp la Giurgiu şi  74 l/mp la 
staţia hidrologică Balta din judeţul 
Mehedinţi. 

Un al doilea episod de instabilitate 
violentă a fost cel din 28 – 29 septembrie, 
care a afectat tot regiunile sudice ale ţării 
noastre, precum şi zona Carpaţilor 
Meridionali şi de Curbură şi a determinat 
acumulări de apă de până la 75 l/mp la 
munte (27-28.09. ora 06) şi de până la          
67 l/mp în zona deluroasă din sud, la 
Târgovişte (28-29.09. ora 06).

 La final de septembrie, vremea s-a 
răcit accentuat şi pe data de 29.09 s-au 
consemnat abateri termice negative în 
toată ţara (de până la 10 grade în           
sud-est).

Pentru toate aceste fenomene, 
Administraţia Naţională de Meteorologie a 
emis în decursul luni i  septembrie                
7 informări, 4 atenţionări cod galben şi               
3 avertizări cod portocaliu, deci un total de 
14 mesaje de interes general, iar pentru 
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mesajele nowcasting, se consemnează 
la nivel naţional 179 de mesaje, dintre 
care 164 atenţionări cod galben şi 5 
avertizări cod portocaliu.

În luna octombrie, temperatura 
medie pe ţară (9,1ºC) a fost cu 0,5ºC mai 
mică decât normala climatologică 
s tandard  (1981-2010) .  Abaterea 
temperaturii medii a aerului din luna 
octombr ie 2015 faţă de normala 
climatologică a fost negativă pe aproape 
întreg teritoriul ţării cu excepţia unor zone 
din nord, nord-vest şi centru unde a fost 
pozitivă.

Analizând încadrarea în clase de 
severitate a anomaliilor termice din luna 
octombrie 2015, se constată că regimul 
termic a fost rece în Moldova, Oltenia, în 
aproape toată Muntenia, nordul Dobrogei 
ş i  local  în vestul  Banatului  ş i  al 
Transilvaniei, iar în nordul Maramureşului 
şi izolat în Banat şi Transilvania, regimul 
termic a fost cald. În rest, acesta s-a 
încadrat în limite normale.

Cantitatea lunară de precipitaţii, 
medie pe ţară (62,8 mm), a fost cu 44% 
mai mare decât normala climatologică 
standard (1981-2010). Abaterea cantităţii 
de precipitaţii din luna octombrie 2015, 
faţă de normală, calculată în procente a 
fost pozitivă în cea mai mare parte a ţării 
cu excepţia unor zone restrânse din 
Maramureş, Transilvania şi Banat, unde 
aceasta a fost negativă (fig. 17). 

Analizând încadrarea în clase de 
severitate a anomaliilor pluviometrice din 
luna octombrie 2015 se constată că 
regimul pluviometric a fost excedentar, 
foarte excedentar şi extrem de exce-
dentar în partea estică, sudică şi vestică a 
teritoriului şi pe un areal din vestul 
Transilvaniei. A fost deficitar şi foarte 
deficitar în nordul Maramureşului şi local 

în Transilvania, iar în rest, regimul 
pluviometric s-a încadrat în limite normale.

Fig. 17. Abaterea cantităţii lunare de precipitaţii 
faţă de normala climatologică standard             

(1981-2010) şi încadrarea în clase de severitate 
a anomaliilor pluvio din luna OCTOMBRIE 2015

La staţia meteorologică Gura Portiţei, a 
fost depăşită cantitatea maximă absolută 
de precipitaţii căzută în 24 de ore a staţiei, 
din luna octombrie, iar la Gura Portiţei şi 
Jurilovca  a fost depăşită cantitatea totală 
absolută a lunii, respectiv a staţiei.

Precipitaţiile căzute au avut uneori 
caracter de aversă şi au fost însoţite de 
descărcări electrice. În zilele de 11 şi 12 
octombrie s-au semnalat şi precipitaţii sub 
formă de lapoviţă şi ninsoare, atât la munte 
cât şi în nordul şi nord-vestul Moldovei. 
Precipitaţii sub formă de lapoviţă şi 
ninsoare au mai fost şi în a doua jumătate 
a lunii, la altitudini mai mari de 1500 m.  De 
asemenea, mai ales după 15 octombrie, s-
a produs brumă, iar pe arii restrânse, în 
zonele joase de relief, a fost înregistrată 
ceaţă.

Instabilitatea accentuată manifestată 
pe parcursul lunii octombrie s-a remarcat 
prin două evenimente mai severe, 
respectiv intervalul 10-12.10 şi cel din       
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19-21.10, când s-au consemnat ploi 
însemnate cantitativ, intensificări ale 
vântului, iar spre răcire accentuată, 
ninsori timpurii, precum şi depuneri de 
polei.

Pentru aceste fenomene severe, 
Administraţia Naţională de Meteorologie 
a emis 2 informări meteorologice,            
2 atenţionări cod galben şi 1 avertizare 
cod portocaliu, ca mesaje de interes 
general, precum şi un număr de 90 de 
mesaje pentru fenomene meteorologice 
pericu-loase imediate, dintre care 87 de 
cod galben şi 3 de cod portocaliu.

În luna noiembrie, temperatura 
medie pe ţară (6,2ºC), a fost cu 2,4ºC mai 
mare decât normala climatologică 
standard. 

Abaterea temperaturii medii a aerului 
din luna noiembrie 2015 faţă de normala 
climatologică standard (1981-2010) a 
fost pozitivă pe întreg teritoriul ţării si mai 
mare de 2ºC în majoritatea regiunilor. 
Cea mai ridicată valoare a abaterii a fost 
de 4,2ºC, la Calafat (fig. 18).

Analizând încadrarea în clase de 
severitate a anomaliilor termice din luna

Fig. 18. Abaterea temperaturii medii lunare a 
aerului faţă de normala climatologică standard 

(1981-2010) şi încadrarea în clase de severitate 
a anomaliilor termice din luna NOIEMBRIE 2015

noiembrie 2015, se constată că regimul 
termic a fost foarte cald şi extrem de cald în 
Oltenia, pe suprafeţe din Muntenia, 
Transilvania şi Banat, pe areale restrânse 
din sudul Dobrogei şi al Deltei Dunării şi 
izolat în Moldova. În rest, regimul termic a 
fost cald, iar în partea de sud-vest a ţării 
acesta s-a încadrat în limite normale.

La staţia meteorologică Vlădeasa 1800 
a fost depăşită temperatura maximă 
absolută a staţiei, din noiembrie.

Cantitatea lunară de precipitaţii, medie 
pe ţară (73,5 mm), a fost cu 77% mai mare 
decât normala climatologică standard. 
Abaterea cantităţii de precipitaţii din luna 
no iembr ie  2015,  fa ţă  de normala 
climatologică (1981-2010), calculată în 
procente, a fost, în general, pozitivă şi doar 
izolat, în vestul şi centrul ţării a fost 
negativă (fig. 19).

Cele mai mari abateri pozitive au fost în 
sudul Moldovei, nordul şi estul Munteniei, 
dar şi în nordul Dobrogei. La staţia 
meteorologică Tecuci precipitaţiile căzute 
au depăşit cu 379% normala climatologică 
a staţiei.

Fig. 19. Abaterea cantităţii lunare de precipitaţii 
faţă de normala climatologică standard               

(1981-2010) şi încadrarea în clase de severitate 
a anomaliilor pluvio din luna NOIEMBRIE 2015
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Analizând încadrarea în clase de 
severitate a anomaliilor pluviometrice din 
luna noiembrie 2015 se constată că 
regimul pluviometric a fost excedentar, 
foar te  excedentar  ş i  ex t rem de 
excedentar în estul, sudul şi nord-vestul 
ţării. În rest, regimul pluviometric s-a 
încadrat în limite normale şi doar local, în 
sudul Transilvaniei, acesta a fost 
deficitar.

La 4 staţii meteorologice  a fost 
depăşită cantitatea maximă absolută de 
precipitaţii căzută în 24 de ore a staţiei, 
din luna noiembrie, iar la Galaţi a fost 
depăşită cantitatea lunară maximă 
absolută, a staţiei, din noiembrie.

Precipitaţiile au fost, mai ales în 
prima jumătate a lunii, sub formă               
de ploaie, iar în 24 noiembrie s-au            
semnalat şi descărcări electrice. După                    
15 noiembrie, la început în zonele 
montane înalte, iar după 24 noiembrie şi 
în alte regiuni s-au înregistrat şi 
precipitaţii sub formă de lapoviţă şi 
ninsoare. Astfel, s-a depus strat de 
zăpadă la munte (până la 63 cm), în 
jumătatea nordică a Moldovei (11 cm), în 
estul Transilvaniei (17 cm) şi cu totul 
izolat în celelalte regiuni.

În 27 şi 28 noiembrie s-a produs 
polei, iar pe arii extinse, mai ales la 
începutul lunii, s-a semnalat ceaţă, în 
zonele joase de relief.

Având în vedere precizările făcute 
mai sus privind fenomenele mai puţin 
obişnuite ce s-au semnalat în decursul 
acestei luni, Administraţia Naţională de 
Meteorologie a emis 8 mesaje de interes 
general, rerspectiv 2 informări, 5 mesaje 
cod galben, dar şi 1 mesaj cod portocaliu 
privind ploile torenţiale din nord-vestul 
ţării, iar pentru fenomenele periculoase 
imediate au fost în vigoare 168 de 
atenţionări cod galben de tip nowcasting.

În luna decembrie, temperatura medie pe 
ţară (2,8ºC) a fost mai mare cu 2,9ºC decât  
normala climatologică standard. Abaterea 
temperaturii medii a aerului din luna 
decembrie 2015 faţă de normala clima-
tologică (1981-2010) a fost pozitivă la 
toate staţiile meteorologice (fig. 20).

Cele mai mari abateri pozitive, peste 
3ºC, s-au înregistrat în Oltenia, Muntenia, 
dar mai ales în nordul, vestul şi centrul 
Moldovei. Cea mai mare valoare a abaterii 
a fost de 5,8ºC şi s-a înregistrat la staţia 
meteorologică Cotnari.

Analizând încadrarea în clase de 
severitate a anomaliilor termice din luna 
decembrie 2015, se constată că regimul 
termic a fost cald, foarte cald sau extrem 
de cald în toată ţara.

La 4 staţii meteorologice a fost 
depăşită temperatura maximă absolută a 
staţiei, din decembrie.

Cantitatea lunară de precipitaţii, medie 
pe ţară (5,4 mm), a fost cu 88% mai mică 
decât normala climatologică standard. 
Abaterea cantităţii de precipitaţii din luna 
decembrie 2015, faţă de normala 
climatologică (1981-2010), calculată în 
procente, a fost negativă în toată ţara.

Fig. 20. Abaterea temperaturii medii lunare a 
aerului faţă de normala climatologică standard 

(1981-2010) şi încadrarea în clase de severitate 
a anomaliilor termice din luna DECEMBRIE 2015
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Analizând încadrarea în clase de 
severitate a anomaliilor pluviometrice din 
luna decembrie 2015 se constată că 
regimul pluviometric a fost deficitar în 
nordul Moldovei, estul Maramureşului şi 
al Crişanei şi pe areale din Transilvania şi 
foarte deficitar, în rest (fig. 21).

Pe parcursul lunii, precipitaţiile au fost 
predominant sub formă de ploaie şi doar 
izolat, la începutul lunii, s-au înregistrat 

2cantităţi mai mari de 25 l/m . Cu totul 
izolat, în ziua de 1 decembrie au fost 
semnalate descărcări electrice. Pe 
parcursul lunii, în zonele montane, dar şi, 
izolat, în estul Transilvaniei au fost 
înregistrate ninsori.

În intervalul 29-31 decembrie vremea 
s-a răcit accentuat şi au existat ninsori 
slabe cantitativ în Moldova, Muntenia şi 
Transilvania.

Intensificări ale vântului au fost 
înregistrate pe tot parcursul lunii, mai ales 
în zonele montane înalte (viteza la rafală a 
atins şi depăşit uneori 100 Km/h), dar şi 
uneori în Transilvania, Moldova sau Delta 
Dunării, consemnându-se viteze ale 
vântului la rafală de 70...75 km/h. 

Fig. 21. Abaterea cantităţii lunare de precipitaţii 
faţă de normala climatologică standard             

(1981-2010) şi încadrarea în clase de severitate 
a anomaliilor pluvio din luna DECEMBRIE 2015

La sfârşitul lunii, era strat de zăpadă, local, 
în zona montană, unde măsura până la 
100 cm în Munţii Bucegi şi pe arii restrânse 
în dealurile Moldovei, ale Olteniei şi ale 
Munteniei (între 2 şi 7 cm).

În câteva zile din lună, pe arii restrânse 
s-a produs polei, iar în zonele joase de 
relief, uneori a fost înregistrată ceaţa.

Ca bilanţ al activităţii de avertizare în 
flux operativ a CNPM, se menţionează          
2 informări meteorologice emise în 
ultimele zile ale lunii (28 şi 31.12), privind  
răcirea accentuată, temperaturile prepon-
derent negative si gerul nocturn, dar şi 
intensificările de vânt din estul şi sud-estul 
teritoriului, precum şi precipi-taţiile 
predominant sub formă de ninsoare din 
sud, est, sud-vest şi zona de munte, ca şi 
poleiul asociat.

EFECTE ALE FENOMENELOR 
METEOROLOGICE PERICULOASE PRODUSE 

ÎN ANUL 2015 ÎN ROMÂNIA

 

În primele zile ale lunii ianuarie, ca urmare 
a viscolului și a gerului, au fost suspen-
date cursurile în peste 21 de unităţi de 
învăţământ preuniversitar din nordul și 
centrul țării şi au fost închise unele drumuri 
județene.

Precipitațiile abundente de la sfârșitul 
lunii martie au dus la izolarea a peste           
300 de persoane în județul Buzău, din 
cauza alunecărilor de teren.

Zăpada căzută la începutul lunii aprilie 
a provocat blocarea mai multor drumuri 
județene și naționale din Moldova și de 
asemenea a pus în pericol viața a doi 
oameni surprinși de o avalanșă.

În mai, cantitățile mari de precipitații 
căzute au provocat inundații în mai multe  
localități din Maramureș, fiind afectate 
peste 500 de case, aproape 2000 de 
hectare de teren arabil şi s-a înregistrat şi 
un deces.
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Ploile din ultimele zile ale lunii iunie au 
afectat numeroase localități din centrul și 
vestul țării, producând numeroase 
pagube. În județele Alba și Mureș, apele 
au acoperit mai multe străzi și gospodării, 
iar circulația pe mai multe tronsoane de 
drumuri naționale și județene a fost 
afectată.

Din cauza caniculei de la începutul 
lunii august şi a nivelului mic al Dunării, 
sute de exemplare de pești au murit pe 
canalele și lacurile din Delta Dunării.

De asemenea și prima jumătate a 
luni i  septembrie a avut episoade 
caniculare intense în aproape toată țara, 
ce au condus la un disconfort termic 
puternic, indicele temperatură-umezeală 
(ITU)  depăşind pragul critic de 80 de 
unităţi.

Pe fondul precipitațiilor abundente 
din perioada octombrie – noiembrie s-au 
produs viituri ce au provocat inundații în 
județul Constanța, numeroase gospodării 
fiind inundate.

Sfârșitul lunii noiembrie şi începutul 
lunii decembrie a fost sub cod portocaliu 
de inundații în județul Vâlcea, mai multe 
localități au rămas în întuneric, apa de pe 
versanți inundând grădinile, curțile, 
casele și beciurile oamenilor.

În anul 2015, Administraţia Naţională 
de Meteorologie a emis 96 de anten-
ţionări/avertizări meteorologice generale 
din care: 44 informări meteorologice,         
33 atenţionări meteorologice cod galben, 
18 avertizări meteorologice cod porto-
caliu şi o avertizare meteorologică cod 
roşu.

Pentru fenomene meteorologice 
severe au fost emise 2261 aten-
ţionări/avertizări nowcasting, dintre care 
2226 atenţionări cod galben şi 35 
avertizări cod portocaliu.

ASPECTE TEHNICO-ŞTIINŢIFICE ALE 
ACTIVITĂŢII CENTRULUI NAŢIONAL DE 

PROGNOZE METEOROLOGICE 

În anul 2015, în cadrul Centrului Național 
de Prognoze Meteorologice (CNPM), au 
fost realizate prognoze pe durată scurtă și 
medie cu un înalt grad de realizare, atât 
datorită dotărilor tehnice existente în 
cadrul Administra ţ ie i  Naționale de 
Meteorologie (reţeaua 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), cât și datorită preocupării 
continue a meteorologilor previzionişti 
pentru perfecţionarea pregătirii profe-
sionale astfel încât să răspundă cu 
profesionalism la cerinţele în continuă 
creștere ale beneficiarilor activităţii acestui 
departament. În context, a fost asigurată 
monitorizarea situației meteorologice la 
nivel național prin utilizarea datelor 
meteorologice colectate automat și 
continuu de la staţii, date validate și 
disponibilizate în timp real în cadrul reţelei 
naționale.

Cel mai important aspect al activităţii 
curente a CNPM, impl ic i t  a  cele i  
desfășurate pe parcursul anului 2015, este 
reprezentat de elaborarea și emiterea 
avertizarilor de fenomene de vreme 
severă,  ob iect iv  rea l izat  conform 
metodologiei şi regulamentelor în vigoare. 
Diseminarea acestor mesaje de alertă 
meteorologică este imediată, pr in 
intermediul sistemelor dedicate (site 
Internet, fax, e-mail, telefon, mijloace 
media). Actualizarea atenţionărilor şi 
avertizărilor de interes general la nivel 
naţional a fost realizată, ca și în anii 
precedenţi, la fiecare trei ore, pe toată 
durata valabilităţii mesajului în cauza, atât 
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de către meteorologii CNPM, cât și de cei 
care deservesc centrele teritoriale de 
prognoză.

Activitatea zilnică a CNPM este axată 
însă pe elaborarea diferitelor tipuri de 
prognoze și diagnoze meteorologice, în 
primul rând la nivel național, dar și pentru 
un anumit număr de staţii, intervale şi 
parametri, în funcție de cerinţele generale 
sau particulare. În acest scop, sunt 
folosite aplicaţii software dezvoltate şi 
perfecţionate continuu în cadrul CNPM 
( S I N A P S A S I N T E G R ATO R ) ,  i a r 
diseminarea produselor de prognoză 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. 
Astfel, textele de prognoză, hărțile și 
datele prelucrabile sunt trimise către 
numeroşi clienţi, atât din mass-media la 
nivel naţional, cât şi local - posturi de 
televiziune şi radio, presa scrisă - , 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 s-a desfăşurat și pe parcursul 
anului 2015 în strânsă colaborare,  
bazată pe o comunicare permanentă, cu 
C e n t r u l  N a ţ i o n a l  d e  P r o g n o z ă 
Meteorologică.

Așadar, în cadrul CNPM, activitatea 
operativă curentă a anului 2015 a vizat, în 
principal, estimarea evoluţiei 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) .  Această act iv i ta te a fost 

desfăşurată pe baza accesului în timp real 
(asigurat de Sistemul Meteorologic 
Național Integrat SIMIN) la produsele 
satelitare și radar, dar și 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 elaborări i  prognozelor 
meteorologice.

1. Aspecte ştiinţifice

Dat fiind faptul că și în anul 2015, ca și în 
anii precedenţi, principalul obiectiv al 
activităţii de prognoză a fost anticiparea şi 
m in im iza rea  e fec te lo r  impac tu lu i 
evenimentelor meteorologice extreme, 
personalul CNPM a beneficiat de cursuri 
de perfecţionare a pregătirii profesionale 
atât pe plan intern (cursuri realizate pe 
module tip începători / avansaţi în intervalul 
octombrie – decembrie organizate în 
cadrul CNPM și la care au participat 
meteorologi din cadrul Centrului dar și 
personal de la Centrele Meteorologice 
Regionale), cât şi pe plan extern, prin stagii 
de perfecţionare şi training organizate de 
către centre meteorologice europene.

Totodată, în luna noiembrie a anului 
2015, în cadrul Sesiunii de Comunicări 
Ştiinţifice a Administraţiei Naţionale de 
Meteorologie, participarea angajaţilor 
serviciului de prognoză cu lucrări stiinţifice 
sau postere a constituit una dintre 
concretizarile activităţii de perfecţionare 
profesională individuală din decursul 
anului.
În ceea ce priveşte activitatea operativă, 
C e n t r u l  N a ţ i o n a l  d e  P r o g n o z ă 
Meteorologică şi-a îndeplinit şi în acest an 
sarcina de a emite şi difuza în mod operativ 
şi în timp util materiale informative 
destinate factori lor decizional i  din 
administraţia locală, mijloacelor de 
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informare în masă şi direct publicului, prin 
intermediul buletinelor meteorologice 
cuprinzând intervenţia meteorologului de 
serviciu, buletine filmate în cadrul 
Administraţia Naţională de Meteorologie 
şi postate pe site-ul Administraţiei de trei 
ori pe săptămână, pe întreg parcursul 
anului 2015.

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

Un alt aspect al activităţii derulate pe 
parcursul anului 2015 în regim operativ îl 
constituie faptul că, la Serviciul Regional 
de Prognoză a Vremii Sibiu din cadrul 
CMR Transilvania Sud, s-a desfăşurat 
programul de nivometeorologie, 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 
r iscului  de avalanşă". Act iv i tatea 
operativă a constat în acest an din 
efectuarea de observaţii şi măsurători 
nivologice, corectarea şi prelucrarea 
datelor, emiterea buletinelor nivologice şi 
diseminarea informaţiilor. Aceasta s-a 
concretizat prin:

                      
efectuarea a 1572 observaţii zilnice şi 
a 124 sondaje şi profile stratigrafice 
ale zăpezii la cele patru staţii meteo-
rologice care desfăşoară program 
nivologic: Bâlea-Lac, Sinaia, Predeal 
şi Vârful Omu.

prima informare nivometeorologică a 
fost făcută în data de 20 noiembrie 
2014. Din 22 decembrie 2014 şi până 
în 1 mai 2015 au fost emise buletine 
zilnice, iar în perioada 02-21 mai 2015, 
informări bisăptămânale. În total, au 
fost emise de către colectivul de 
nivometeorologi din cadrul SRPV Sibiu 
128 de buletine zilnice şi 17 informări 
bisăptămânale.

pe parcursul sezonului de iarnă, atât în 
masivele monitorizate cât şi în 
celelalte masive montane din ţară, au 
fost  60 de consemnăr i  pr iv ind 
avalanşele şi curgerile de zăpadă 
observate în teren (peste 120 de 
cazuri) pe parcursul a 43 de zile. Au 
fost afectate şosele şi 53 de persoane, 
din care 23 au fost surprinse de 
avalanşe, 9 îngropaţi parţial şi 5 total; 
nu a fost nici o victimă decedată.

după încheierea sezonului nivologic 
2014-2015 şi până la începutul 
sezonului 2015-2016, s-a lucrat la 
val idarea datelor şi  întocmirea 
″Bilanţului nivologic al sezonului de 
iarnă 2014-2015″ la Serviciul Regional 
de Prognoză a Vremii Sibiu din cadrul 
Centrului Meteorologic Regional.

În ceea ce priveste act ivi tatea 
operativă a CNPM, de elaborare a 
mesajelor de alertă pentru fenomene 
meteorologice periculoase, pe tot 
parcursul anului 2015, mesajele de 
atenţionare şi avertizare referitoare la 
evenimente de vreme severă, care urmau 
să afecteze regiuni întinse ale ţării, au fost 
emise folosind praguri de risc standard 
pentru fenomenele meteorologice cu 
potenţial distructiv prognozate, România 
respectând normele europene din acest 
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domeniu şi codurile de culoare definitorii 
pentru fiecare categorie de risc.

Aceste mesaje au fost suplimentate, 
după caz, de mesaje avertizând asupra 
unor fenomene meteorologice pericu-
loase imediate, care au acoperit zone 
restrânse, în intervale scurte de timp. În 
acest proces, un rol esenţial îl deţine 
sistemul de radare Doppler şi experienţa 
meteorologilor în elaborarea de prognoze 
pe durată foarte scurtă, vizând eveni-
mente de vreme severă iminentă 
(nowcasting – 1-6 ore).

Varietatea şi severitatea fenomenelor 
meteorologice care s-au produs în 
decursul anului 2015 a determinat 
emiterea de catre CNPM a unui număr 
tota l  de 96 de mesaje de aler tă 
meteorologică pe scurtă şi medie durată, 
de interes regional şi naţional, dintre care 
44 de informări, 33 de atenţionări cod 
galben, 18 avertizări cod portocaliu şi 1 
avertizare cod roşu. Totodată, pentru 
monitorizarea aspectelor de vreme 
severă imediată, au fost elaborate 2261 
de atenţionări şi avertizări de t ip 
nowcasting, emise atât de către CNPM 
pentru Muntenia, cât şi de Centrele 
Regionale pentru fiecare regiune 
deservită, dintre care 2226 de cod galben 
şi 35 de cod portocaliu.

2. Aspecte tehnice

În anul 2015, în cadrul Centrului Naţional 
de Prognoză Meteorologică au fost 
utilizate noi aplicaţii software, cum ar fi 
noul program de  elaborare și diseminare 
a avertizărilor de tip nowcasting, care 
asigură un timp mai redus de redactare, 
având, în același timp, un  grad mult mai 
ridicat de precizie în ceea ce privește 
delimitarea spaţială a zonelor afectate de 
fenomene severe.

A. Aplicaţii web
- administrarea mesajelor de vreme 
severă (avertizări) de la staţiile 
meteorologice şi posturile pluvio-
metrice din România.
- crearea de diagnoze cantitative 
pentru toate staţiile meteorologice din 
România şi pentru seturile de staţii 
arondate Serviciilor Regionale de 
Prognoză Meteorologică (SINtegrator-
web).
- administrarea şi arhivarea docu-
mentelor de interes comun în cadrul 
A d m i n i s t r a ţ i e i  N a ţ i o n a l e  d e 
Meteorologie.
- editarea prognozelor se face dintr-un 
panou de control care centralizează 
toate textele de prognoză de interes 
naţional şi pentru Bucureşti.

B. Aplicaţii software dedicate:

- creării de diagnoze speciale pentru 
seturi mici de staţii.
- arhivării prognozelor în format text şi 
pentru localităţi.
- prezentării în timp real a mesajelor de 
avertizare de interes naţional.
- creării de diagnoze cantitative pentru 
toate staţi i le meteorologice din 
România şi pentru seturile de staţii 
arondate Serviciilor Regionale de 
Prognoza Meteorologică.
- prezentării sumare a stării curente a 
vremii în toate localităţile din România 
unde există staţii meteo. Informatiile 
curente sunt stocate într-o bază de 
date creată special în acest scop şi 
administrată de către Laboratorul de 
Prelucrare şi Administrare a Bazelor 
de Date.
- transpunerii informaţiilor despre 
starea vremii în formate specifice altor 
aplicaţii software de prezentare video 
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folosite de clienţii Administraţiei 
Naţionale de Meteorologie.
- atenţionării utilizatorului despre 
diverse act iv i tăţ i  care t rebuie 
efectuate periodic sau o singura dată.
- transformării unor informaţii din 
mesajele sinopt ice în formate 
accesibile unor terţi (plafonul norilor şi 
tipul acestora).
- monitorizării contractelor cu clienţi ai 
A d m i n i s t r a ţ i e i  N a ţ i o n a l e  d e 
Meteorologie.

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

- crearea, prezentarea şi arhivarea 
produselor de prognoză în format text 
şi în format grafic. Pot fi create şi 
prezentate prognoze în format text şi 
grafic şi prognoze non-standard 
pentru fiecare din clienţii abonaţi la 
acest serviciu. Prezentarea se face în 
format tabelar şi pe harta teritoriului 
naţional. Mesajele de avertizare de 
interes naţional şi local sunt de 
asemenea create şi prezentate în 
această aplicaţie;
- preluarea, analizarea şi prezentarea 
informaţiilor despre starea vremii la 
toate staţiile meteorologice din 
România. Unele din aceste informaţii 
sunt  t rans formate  în  fo rmate 
integrabile în aplicatii software 
u t i l i z a t e  d e  d i v e r ş i  c l i e n ţ i . 
Prezentarea se face în format tabelar 
şi pe harta teritoriului naţional, aceste 
proceduri fiind efectuate de aplicaţia 
web;

- prezentarea imaginilor satelitare şi 
RADAR de interes public, a alertelor 
meteorologice la nivel european;
- prezentarea starii vremii în sistemele 
Google Earth, Google Maps şi 
Microsoft Virtual Earth;
- analizarea prognozei de până la 3 zile 
pentru localităţi din România şi 
transformarea acesteia pentru inte-
grare în aplicaţii software de verificare 
a prognozei;
- monitorizarea avertizărilor meteo-
rologice de interes naţional şi local;
- arhivarea produselor de prognoză;       
- preluarea produselor de prognoză 
pentru localităţi din aplicatia web şi 
transformarea şi trimiterea acestora la 
diverşi beneficiari.

SERVICIUL ADMINISTRARE SISTEME 
DE PROGNOZĂ

În anul 2015 în cadrul  SASP s-a 
desfășurat activitatea operativă specifică, 
dar s-au realizat de asemenea activități 
care au contr ibui t  la  opt imizarea 
Sistemului Meteorologic Integrat Naţional 
(SIMIN). Principalele rezultate obținute 
sunt după cum urmează:

Pe sistemele NexREAP , sisteme de 
analiză și vizualizare a datelor meteo-
rologice, a fost implementat un nou set de 
produse, care afișează imaginile satelitare 
cu o frecvență de 5 minute (față de cel 
instalat inițial care are frecvența la 15 
minute). Pentru implemetarea acestui set 
de produse s-au realizat proceduri 
automate care rezolvă anumite limitări ale 
aplicației NexREAP. Implementarea s-a 
realizat în strânsă colaborare cu membrii 
colectivului de sateliți. Transmisia acestor 
produselor către sistemele NexREAP se 
face în doua moduri: prin intermediul 
Communication Gateway și direct prin 
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FTP. S-au ales aceste două variante 
pentru a testa în timp atât viteza de 
asimilare, cât și lărgimea benzii de 
comunicație, având în vedere că practic, 
volumul de date se mărește de patru ori.

 

În scopul de a obține mai multe 
informații care să vină în sprijinul 
meteoro log i lo r  pent ru  rea l i zarea 
prognozelor, lista cu parametrii pentru 
care se realizează local hărțile pe baza 
datelor de le ECMWF a fost extinsă. Astfel 
realizarea hărților se face pentru următorii 
parametrii meteorologici: temperatura 
minimă, medie și maximă la 2 metri, 
precipitații cumulate lunare, geopo-
tențialul și temperatura la 500 m, viteza și 
direcția vântului, presiunea la nivelul 
mării. De asemenea rezoluția la care se 
extrag fișierele grib de le ECMWF, pe baza 
cărora se realizează hărțile pentru 
România, bazinul Dunării și Europa,  a 
fost modificată de la 1.25km la 0.125km, 
pentru a obține informații mai detaliate.

CARACTERIZAREA 
AGROMETEOROLOGICĂ 

A ANULUI AGRICOL 
SEPTEMBRIE 2014- AUGUST 2015

TOAMNA 2014

Pe ansamblu ,  toamna 2014  s -a 
caracterizat printr-o alternanţă de zile mai 

calde cu perioade în care a predominat un 
regim termic al aerului mai scăzut decât în 
mod normal, în cea mai mare parte a 
zonelor de cultură. Temperaturile medii 
diurne ale aerului s-au situat între 1...29°C 
în zilele cele mai calde, abaterile termice 
pozitive fiind de 1...11°C şi -9...14°C în 
intervalele reci, valori mai scăzute cu 
1...11°C în raport cu mediile multianuale. 
Maximele din aer s-au încadrat între          
-4...32°C în aproape toată ţara, iar 
minimele s-au situat între 0...23°C pe 
aproape întreg teritoriul agricol. În zonele 
depresionare din centrul şi nordul ţării s-au 
înregistrat temperaturi mai scăzute,          -
10...-1°C, local producându-se brumă şi 
îngheţ superficial la sol. S-au înregistrat 
ploi locale, însoţite de intensificări 
temporare ale vântului, în cea mai mare 
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parte a regiunilor agricole. Totodată, în 
zilele cele mai reci ale intervalului 
precipitaţiile au fost mixte (ploaie, 
lapoviţă şi ninsoare), predominant sub 
formă de ninsoare. De asemenea, izolat, 
cantităţile de apă au fost mai însemnate 
din punct de vedere agricol.

Temperaturile medii diurne ale solului 
la adâncimile de 5 şi 10 cm au determinat 
desfăşurarea în bune condiţii a fazelor de 
germinare, răsărire şi apariţia primelor 
frunze la culturile de toamnă înfiinţate în 
epoca optimă, precum şi efectuării 
lucrărilor de semănat la grâul de toamnă.

Pe parcursul lunii septembrie 2014, 
cantităţile de precipitaţii înregistrate la 
staţiile meteorologice, au fost ridicate 
(51-100 l/mp), abundente (101-125 l/mp) 
şi chiar excedentare (126-231 l/mp), în 
Banat, cea mai mare parte a Olteniei, 
sud-vestul Munteniei, sudul şi izolat în 
centrul Crişanei, sud-vestul şi local în 
centrul  Maramureşului ,  sud-estul 
Dobrogei, local în centrul şi nordul 
Transilvaniei. Regimul pluviometric a fost 
optim (26-50 l/mp) pe suprafeţe extinse 
din Muntenia, Transil-vania, Maramureş, 
nordul Crişanei, vestul Dobrogei, local în 
nord-estul Olteniei şi al Moldovei. În cea 
mai mare parte a Dobrogei, Moldovei, 
local în centrul, sud-vestul şi estul 
Transilvaniei, nord-estul Munteniei, izolat 
în estul Crişanei, precipitaţiile au fost 
reduse cantitativ (2-10 l/mp), figura 1.

La data de 30 septembrie 2014, 
rezerva de umiditate în stratul de sol 0-20 
c m  ( o g o r )  s e  î n c a d r a  î n  l i m i t e 
sat is făcătoare  (300-400 mc/ha) , 
apropiate de optim (400-450 mc/ha) şi 
izolat optime (450-500 mc/ha), în Oltenia, 
Banat, Maramureş, pe suprafeţe extinse 
din Crişana, vestul Munteniei, nordul, 
centrul şi local în sudul Transilvaniei, 

Figura 1.

izolat în  sud-estul Dobrogei. În Moldova, 
cea mai mare parte a Dobrogei, Munteniei, 
l oca l  în  cen t ru l ,  no rdu l  ş i  sudu l 
Transilvaniei, nord-vestul Crişanei, se 
înregistrau deficite de apă în sol, seceta 
pedologică fiind moderată (200-300 
mc/ha), puternică (100-200 mc/ha) şi 
e x t r e m ă  ( a t i n g â n d  c h i a r  l i m i t a 
coeficientului de ofilire Co-100 mc/ha), 
figura. 2.

În general, procesele de coacere şi 
maturare la speciile de câmp şi pomi-
viticole, precum şi cele de creştere şi 
dezvoltare la culturile de toamnă au 
evoluat normal în aproape toată ţara, 
exceptând zonele depresionare şi 
suprafeţele agricole cu deficite ridicate de 
apă în sol, unde rimurile de vegetaţie au 
fost încetinite.
La floarea-soarelui s-au definitivat 
lucrările de recoltare, pe întreg teritoriul 
agricol. Cultura de porumb (hibrizii tardivi 
şi semitardivi) parcurgea maturitatea 
deplină (60-100%) în cea mai mare parte a 
zonelor de cultură (fig.3), totodată 
extinzându-se suprafeţele recoltate, 
producţiile obţinute fiind cuprinse între      
6-10 t/ha.



CARACTERIZAREA METEOROLOGICĂ A ANULUI 2015
ÎN ROMÂNIA

Figura 2.

Figura 3. Starea de vegetaţie la cultura de 
porumb din zona Amara/CMR Dobrogea

La sfecla de zahăr din centrul, estul şi 
vestul ţării predomina acumularea 
zahărului în rădăcină şi maturitatea 
tehnologică, precum şi  începutul 
reco l tăr i i .  În  pr inc ipa le le  baz ine 
specializate, la cartoful aflat în fazele de 
uscare a vrejilor şi maturitate deplină se 
cont inuau lucrăr i le  de recol tare, 
î ndeoseb i  l a  so iu r i l e  t a rd i ve  ş i 
semitardive.

Speciile pomi-viticole se aflau la 
coacere şi maturarea rodului/lemnului, 
recoltarea fructelor şi colorarea/căderea 
frunzelor, în toate plantaţiile.

Rapiţa şi orzul de toamnă îşi continuau 
germinarea-răsărirea (20-100), precum şi 
începutul înfrunzirii (1-4 frunze), figura 4.

Figura 4. Starea de vegetaţie la cultura de rapiţă 
din zona Slobozia/CMR Dobrogea

Pe parcursul lunii octombrie 2014, 
valorile medii diurne ale temperaturii 
solului au fost favorabile continuării 
proceselor de vegetaţie (germinare, 
răsărire şi înfrunzire la rapiţă, orz şi grâu de 
toamnă) pe majoritatea suprafeţelor 
agricole ale ţării, exceptând zonele 
depresionare, unde ritmurile de creştere şi 
d e z v o l t a r e  a u  e v o l u a t  m a i  l e n t ,            
figura 5 a,b,c.

În perioada însămânţărilor de toamnă, 
respectiv intervalul septembrie-octombrie 
2014, precipitaţ i i le au fost optime            
(81-150 l/mp), abundente (151-200 l/mp) şi 
chiar excedentare (201-292 l/mp) în 
Maramureş, Crişana, Banat, pe suprafeţe 
extinse din Oltenia, Muntenia şi Transil-
vania, sudul Dobrogei, nord-vestul şi izolat 
în estul Moldovei. Cantităţi deficitare de 
precipitaţii (32-80 l/mp) s-au înregistrat în 
cea mai mare parte a Moldovei şi 
Dobrogei, nord-estul şi estul Munteniei, 
local în sud-estul, sud-vestul şi centrul 
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(a)

(b)

(c)

Figura 5.

Transilvaniei, precum şi în nord-estul 
Olteniei, figura 6.

La sfârşitul lunii octombrie 2014, 
aprovizionarea cu apă în cultura grâului 

de toamnă, în stratul de sol 0-20 cm, se 
situa în limite satisfăcătoare (300-400 
mc/ha), apropiate de optim (400-500 
mc/ha) şi optime (500-520 mc/ha), în 
majoritatea zonelor de cultură.

Deficite de umiditate în sol, seceta 
pedologică fiind moderată (200-300 
mc/ha) şi izolat puternică (95-200 mc/ha), 
se înregistrau pe suprafeţe extinse din 
nordul şi centrul Dobrogei, nord-estul şi 
estul Munteniei, sudul, estul şi izolat în 
vestul Moldovei, sud-vestul Transilvaniei, 
figura 7.

Figura 6.

Figura 7.

În luna noiembrie 2014, precipitaţii 
r id ica te  (26-50 l /mp) ,  abundente            
(51-75 l/mp) şi izolat excedentare           
(76-95 l/mp) s-au înregistrat în Dobrogea, 
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Figura 8.

La 30 noiembrie 2014, rezerva de 
umiditate pe profilul de sol 0-100 cm în 
c u l t u r a  g r â u l u i  d e  t o a m n ă ,  s - a           
s i t u a t  î n  l i m i t e  s a t i s f ă c ă t o a r e                   
(950-1250 mc/ha) până la apropiate de 
optim (1250-1550 mc/ha) şi optime 
(1550-1890 mc/ha), în majoritatea 
zonelor de cultură. Deficite moderate de 
a p ă  î n  s o l  ( s e c e t ă  p e d o l o g i c ă 
m o d e r a t ă / 6 5 0 - 9 5 0  m c / h a )  s - a u 
înregistrat izolat în centrul şi sudul 
Transilvaniei, figura 9.

Figura 9.

La sfârşitul lunii noiembrie 2014, 
procesele de creştere şi dezvoltare ale 
plantelor erau încetinite în majoritatea 
regiunilor agricole, iar în zilele cele mai 
reci, izolat s-a înregistrat repausul biologic. 
Uniformitatea şi vigurozitatea culturilor de 
toamnă era în general medie şi slabă, 
îndeosebi în semănăturile întârziate 
fenologic (fig. 10), precum şi pe terenurile 
cu deficite de umiditate în sol.

Figura 10. Starea de vegetaţie la cultura de grâu 
de toamnă din zona Slobozia/CMR Dobrogea

Sub aspect fenologic, orzul şi grâul de 
toamnă se aflau în fazele de răsărire şi 
formarea frunzei a treia (30-100%), iar cele 
semănate în epoca optimă la înfrăţire                   
(10-100%). 

cea mai mare parte a Moldovei, 
Transilvaniei, Crişanei, Olteniei şi 
Munteniei, izolat în sudul Banatului. 
Cantităţi semnificative de precipitaţii (11-
25 l/mp) s-au semnalat în cea mai mare 
parte a Banatului, nordul şi izolat în sud-
vestu l  Trans i lvan ie i ,  nord-vestu l 
Moldovei, izolat în nordul şi sud-vestul 
Munteniei, sudul Crişanei şi sud-estul 
Olteniei. În Maramureş, vestul şi izolat în 
centrul Banatului s-au înregistrat cantităţi 
deficitare de precipitaţii (5-10 l/mp), 
comparativ cu normele climatologice, 
figura 8.
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La cul tura de rapi ţă  se cont inua 
d e z v o l t a r e a  a p a r a t u l u i  f o l i a r                   
(6-15 frunze), plantele având 1-2 frunze 
bazale îngălbenite.

Pomi i  f ruct i fer i  ş i  v i ţa  de v ie 
parcurgeau stadiul de repaus vegetativ, la 
nivelul întregii ţări.

IARNA 2014 – 2015

Pe parcursul anotimpului de iarna           
2014-2015 a predominat un regim termic 
al aerului în general mai ridicat decât în 
mod normal în majoritatea regiunilor 
agricole, cu excepţia intervalului 01-15 
ianuarie 2015, când vremea a fost mai 
rece decât în mod obişnuit, în aproape 
toată ţara. Temperatura medie diurnă a 
aerului s-a situat între -7…16°C, mai 
ridicată cu 1...14°C în raport cu mediile 
multianuale şi -24...0°C în zilele cele mai 
reci, abaterile termice negative fiind de 
1...21°C. Maximele din aer au fost 
cuprinse între -15...19°C, iar minimele 
între -33...10°C, cele mai scăzute valori   
(-33...-15°C) înregistrându-se în zonele 
depresionare nordice şi centrale. Pe 
ansamblu, precipitaţiile semnalate au fost 
predominant sub formă de ninsoare, dar 
şi mixte (ploaie, lapoviţă şi ninsoare), în 
cea mai mare parte a teritoriului agricol. 

În luna decembrie 2014, cantităţile de 
apă au fost mai însemnate din punct de 
vedere agricol, iar vântul a prezentat 
intensificări, local cu aspect de viscol, 
îndeosebi în sudul, estul şi sud-estul ţării. 
Totodată, grosimea stratului de zapadă a 
oscilat între 1-50 cm, culturile agricole 
fiind astfel protejate de temperaturile 
deosebit de scăzute de pe parcursul iernii, 
în aproape toată ţara.

În luna decembrie 2014, în Oltenia, cea mai 
mare parte a Munteniei şi Dobrogei, sudul 
Moldovei, local în centrul şi estul Crişanei, 
centrul Maramureşului, vestul şi centrul 
Transilvaniei, s-au înregistrat precipitaţii 
semnificative (76-125 l/mp), abundente 
(126-150 l/mp) şi chiar excedentare (151-
219 l/mp). Cantităţi normale de precipitaţii 
(51-75 l/mp) s-au semnalat pe suprafeţe 
extinse din Transilvania, Maramureş, 
Crişana, sudul Banatului, local în sudul, 
centrul şi estul Moldovei, izolat în nordul 
Munteniei, nord-estul şi sudul Dobrogei.

În cea mai mare parte a Banatului, estul 
şi local în centrul şi sudul Transil-vaniei, 
nordul, nord-vestul şi izolat în estul 
Moldovei, local în sudul şi nord-vestul 
Crişanei, precipitaţiile înregistrate la staţiile 
meteorologice au fost reduse cantitativ 
(24-50 l/mp), figura 11. 

Figura 11.

La data de 31 decembrie 2014, rezerva de 
umiditate accesibilă plantelor de grâu de 
toamnă pe adâncimea de sol 0-100 cm, se 
î n c a d r a  î n  l i m i t e  s a t i s f ă c ă t o a r e                               
(920-1250 mc/ha), apropiate de optim 
( 1 2 5 0 - 1 6 5 0  m c / h a )  ş i  o p t i m e                       
(1650-2000 mc/ha), la nivelul întregii ţări, 
figura 12.
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Figura 12.

La culturile de toamnă (rapiţă, orz şi 
grâu) ritmurile vegetative au fost în 
general normale în zonele de câmpie şi 
uşor mai lente în restul teritoriului. De 
asemenea, pe fondul scăderii regimului 
termic din ultimele zile ale perioadei, 
procesele fiziologice ale plantelor au 
intrat treptat în stadiul de repaus biologic, 
la nivelul întregii ţări. Uniformitatea şi 
vigurozitatea plantelor era bună şi medie 
în semănăturile efectuate în epoca 
optimă, respectiv medie şi slabă, în cele 
tard ive,  insuficient  căl i te  ş i  s lab 
înrădăcinate, figura 13.

Figura 13. Starea de vegetaţie la cultura de 
grâu de toamnă din zona Tulcea/CMR 

Dobrogea

Funcţie de data semănatului şi condiţiile 
pedo-climatice, cerealierele de toamnă 
(orz şi grâu) parcurgeau fazele de răsărire, 
formarea frunzei a treia şi înfrăţire (10-
100%) în cea mai mare parte a zonelor de 
cultură, plantele având pe ansamblu 1-3 
fraţi formaţi. Rapiţa înfiinţată în perioada 
optimă se afla în faza de dezvoltare a 
aparatului foliar, la nivelul întregii ţări. 
Pomii fructiferi şi viţa de vie şi-au continuat 
repausul biologic, speciile având în 
general o bună rezistenţă la condiţiile din 
timpul iernii.

La sfârşitul lunii ianuarie 2015, 
aprovizionarea cu apă pe adâncimea de 
sol 0-100 cm, în cultura grâului de toamnă, 
se situa în limite satisfăcătoare (920-1250 
mc/ha) până la apropiate de optim (1250-
1600 mc/ha) şi optime (1600-1900 mc/ha), 
pe întreg teritoriul agricol al ţării, figura 14.

Figura 14.

Atât la cerealierele de toamnă, cât şi la 
speciile pomi-viticole s-a continuat starea 
de repaus biologic, în toate regiunile 
agricole, figura 15. Totodată, în zilele cele 
mai calde, la culturile de orz şi grâu, local 
s-au înregistrat reluări lente ale proceselor 
de vegetaţie, îndeosebi în centrul, vestul şi 
sudul ţării.

CARACTERIZAREA METEOROLOGICĂ A ANULUI 2015
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Figura 15. Starea de vegetaţie la cultura de 
grâu de toamnă din zona Vaslui/CMR Moldova

Culturile de toamnă (orz şi grâu) se aflau 
în fazele de răsărire, formarea frunzei a 
treia şi înfrăţire (15-100%). Cultura de 
rapiţă din sudul, sud-estul, estul şi centrul 
ţării a înregistrat înfrunzirea (6-12 frunze, 
dintre care 1-2 frunze bazale erau 
îngălbenite sau uscate). La pomii 
fructiferi şi viţa de vie s-a continuat stadiul 
de repaus vegetativ.

Pentru a evalua condiţiile de iernare 
ale culturilor de toamnă, s-a analizat 
indicele termic specific perioadei             
01 decembrie 2014-28 februarie 2015, 
respectiv cuantumul temperaturilor 
minime negative din aer (ƩT .≤-10°C) min

exprimat prin unităţi de ger, sume care 
caracterizează anotimpul rece prin 
parametrul „asprimea iernii”. Din analiza 
sumei temperaturilor minime negative din 
aer situate sub limitele critice de 
rezistenţă a le cul tur i lor  agr icole             
(T .≤ -10°C), se evidenţiază caracterul min

de iarnă aspră (31-50 unităţi de ger) şi 
foarte aspră (peste 50 unităţi de ger) pe 
suprafeţe extinse din Transilvania, 
Muntenia, Moldova, sudul Olteniei şi 
centrul Banatului. În cea mai mare parte a 
Maramureşului, Crişanei, Olteniei, 
Dobrogei, nordul şi sudul Banatului, 
nordul şi estul Munteniei, centrul 

Moldovei, gerul a înregistrat o intensitate 
moderată, 11-30 unităţi de ger, ceea ce 
caracterizează o iarnă normală. O iarnă 
blândă (sub 10 unităţi de ger) s-a semnalat 
izolat în sud-estul Dobrogei, figura 16.

Figura 16.

În intervalul 01-28 februarie 2015, 
cantităţile de precipitaţii au fost reduse 
cantitativ (10-25 l/mp) în Maramureș, cea 
mai mare parte a Transilvaniei, nordul 
Crișanei, nord-vestul Banatului, nordul și 
local în estul Moldovei, izolat în nord-estul 
Dobrogei și sud-vestul Munteniei. Cantităţi 
normale de precipitaţii (26-50 l/mp) s-au 
înregistrat pe suprafețe extinse din 
Moldova, Muntenia, Banat, jumătatea de 
est a Olteniei, centrul și sudul Crișanei, 
l oca l  î n  cen t ru l ,  sudu l  ș i  ves tu l 
Transilvaniei. 

P r e c i p i t a ţ i i  s e m n i fi c a t i v e                     
( 51 -75  l /mp)  ş i  l oca l  abunden te                
(76-96 l/mp) s-au semnalat în cea mai 
mare parte a Dobrogei, vestul Olteniei, 
sud-vestul Moldovei, nord-estul şi izolat în 
sudul Munteniei, sud-vestul Banatului, 
estul Crișanei, figura 17.

În cultura grâului de toamnă, aprovi-
zionarea cu apă pe adâncimea de sol          
0-100 cm la data de 28 februarie 2015, se 
î n c a d r a  î n  l i m i t e  s a t i s f ă c ă t o a r e            
(930-1250 mc/ha) până la apropiate de 
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optim (1250-1600 mc/ha) şi optime 
(1600-1790 mc/ha), în toate zonele de 
cultură, figura 18.

Figura 17.

Figura 18.

Pe ansamblu, atât la speciile de câmp, 
cât şi la cele pomi-viticole s-a menţinut 
starea de repaus vegetativ, în aproape 
toate regiunile agricole. 

Totodată, condiţii le agrometeo-
rologice au determinat reluări lente de 
vegetaţie, îndeosebi la culturile de 
toamnă din vestul şi nord-estul ţării. 
Starea de vegetaţie a plantelor se 
prezenta în general bună şi medie în 
semănăturile efectuate în epoca optimă, 
iar la cele înfiinţate tardiv, medie şi slabă.

În funcţie de data semănatului, la orzul şi 
grâul de toamnă se semnalau fazele de 
răsărire, formarea frunzei a treia şi 
înfrăţirea (15-100%), în aproape toată ţara, 
figura 19.

La rapiţă se înregistra înfrunzirea           
(5-12 frunze), plantele prezentând               
1-2 frunze bazale îngălbenite sau uscate 
parțial, figura 20.

La pomii fructiferi şi viţa de vie s-a 
menţinut repausul vegetativ, la nivelul 
întregii țări. 

Figura 19. Starea de vegetaţie la cultura de grâu 
de toamnă din zona Slobozia/CMR Dobrogea

Figura 20. Starea de vegetaţie la cultura de 

rapiță din zona Slobozia/CMR Dobrogea
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PRIMĂVARA 2015

Luna martie 2015 s-a caracterizat           
printr-o vreme în general normală sub 
aspect termic, după care, pe parcursul 
lunilor aprilie şi mai 2015 s-a produs o 
încălzire treptată în evoluţia regimului 
termic, pe aproape întreg teritoriul 
agricol.

Regimul termic mediu diurn al aerului 
s-a încadrat între -2…15 grade, apropiat 
de mediile climatologice şi 9...24°C în 
perioadele mai calde, abaterile termice 
pozitive fiind de 1...7°C.

Temperaturile maxime ale aerului s-
au încadrat între 1…32°C, iar minimele 
între -8…20°C, valori mai scăzute 
înregistrându-se în zonele depresionare, 
unde au fost condiţii de producere a 
brumei şi îngheţului superficial la sol. 
Regimul termic mediu diurn al solului a 
fost cuprins între 5...26°C la nivelul 
întregii ţări, favorabil pregătirii patului 
germinat iv  în  vederea efectuăr i i 
semănatului la culturile de primăvară din 
prima urgenţă (orzoaică, borceag, 
mazăre, lucernă).

Precipitaţiile înregistrate pe parcursul 
anotimpului de primăvară 2015 au fost 
sub formă de ploi locale, izolat sub formă 
de aversă, fiind însoţite frecvent de 
descărcăr i  e lectr ice,  intensificăr i 
temporare ale vântului şi local, căderi de 
grindină. De asemenea, cantităţile de apă 
au fost mai însemnate din punct de 
vedere agricol, culturile de câmp fiind 
afectate parţial (sfâşierea şi perforarea 
aparatului foliar, precum şi ruperea 
lăstarilor şi căderea fructelor), îndeosebi 
în nordul ţării.

În scopul evaluării condiţiilor de 
iernare ale speciilor de toamnă, s-a 
analizat indicele agrometeorologic ce 
caracterizează anotimpul rece, respectiv 
asprimea iernii prin cuantumul tempera-

tu r i lo r  medi i  d iurne negat ive  d in                
aer (T ≤0C/ ”unităţi de frig”) înregistrate                med

î n  i n t e r v a l u l  0 1  n o i e m b r i e                      
2014- 31 martie 2015.

Din anal iza “uni tăţ i lor  de f r ig” 
(T ≤0C), se evidenţiază caracterul de med

iarnă blândă (<200 “unităţi de frig”), în 
aproape toată ţara. O intensitate moderată 
a frigului, 201-300 “unităţi de frig” (iarnă 
normală) s-a semnalat în sud-estul 
Transilvaniei. 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 21.

Figura 21.

În intervalul 01-31 martie 2015, 
cantităţile de precipitaţii au fost ridicate                 
(51-75 l/mp), abundente (76-100 l/mp) şi 
local excedentare (101-106 l/mp) în 
aproape toată ţara, cu excepţia unor 
suprafeţe din vestul Crișanei, nordul 
B a n a tu l u i ,  s u d - v e s tu l  ș i  c e n t r u l 
Transilvaniei, unde s-au înregistrat 
precipitaţii reduse cantitativ (12-25 l/mp), 
figura 22.

În perioada de acumulare a apei în sol 
pentru culturile de grâu de toamnă, 
respectiv intervalul 01 noiembrie 2014-31 
martie 2015, regimul pluviometric a fost 
foarte secetos, secetos și moderat de 
secetos (<200 l/mp) în cea mai mare parte
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Figura 22.

a Transilvaniei, Maramureșului, nordul, 
vestul și centrul Moldovei, nordul și sudul 
Crișanei, nordul și estul Banatului, local în 
nordul Munteniei și nord-estul Dobrogei. 
În Oltenia, pe suprafețe extinse din 
Muntenia, Dobrogea, Moldova, centrul 
Crișanei, sudul Banatului, vestul, sudul și 
local în centrul Transilvaniei și al 
Maramureșului, precipitaţiile au avut 
valori optime (201-300 l/mp) şi ridicate 
(301-535 l/mp), figura 23.

Figura 23.

La sfârşitul lunii martie 2015, aprovi-
zionarea cu apă accesibilă plantelor de 
grâu de toamnă pe profilul de sol                                     
0-100 cm, se încadra în limite satis-
făcătoare (950-1250 mc/ha) până la 

apropiate de optim (1250-1550 mc/ha) şi 
optime (1550-1800 mc/ha), în majoritatea 
zonelor de cultură ale ţării. Deficite 
moderate de umiditate în sol (secetă 
pedologică moderată/760-950 mc/ha) s-
au înregistrat în Maramureş, nordul 
Moldovei, centrul şi sud-vestul Transil-
vaniei, nord-vestul şi sudul Crişanei, local 
în estul şi vestul Banatului, figura 24.

Figura 24.

Ritmurile vegetative ale culturilor de câmp 
şi pomi-viticole au avut o evoluţie normală 
în cea mai mare parte a regiunilor. Starea 
de vegetaţie a speciilor de toamnă se 
prezenta bună şi medie în semănăturile 
efectuate în epoca optimă, iar la cele 
întârziate fenologic, medie şi slabă. Sub 
aspect fenologic, orzul şi grâul de toamnă 
înființate în epoca optimă își continuau 
înfrăţirea (30-100%) şi alungirea paiului 
(10-30%), plantele având în general              
1-2 frați și o uniformitate și vigurozitate pe 
ansamblu bună și medie. În semănăturile 
tardive se continuau fazele de apariție a 
frunzei a treia (20-100%) și înfrățire         
(60-100%), figura 25.

La rapiţă se semnala înfrunzirea      
(6-12 frunze), alungirea tulpinii (10-100%) 
şi apariţia inflorescenţelor (10-20%), 
figura 26.
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(a) 

(b) 

Figura 25. Starea de vegetaţie la cultura de 
grâu de toamnă din zonele Adjud/CMR Bacău 

(a) și Călărași/CMR Dobrogea (b)

La pomii fructiferi, soiurile de sâmburoase 
se aflau în fazele de înmugurire și 
dezmugurire, iar la seminţoase se 
înregistra înmugurirea, îndeosebi în 

sudul, vestul și nord-vestul țării. În 
majoritatea podgoriilor, viţa de vie 
parcurgea predominant faza de “plâns”, 
iar în zonele depresionare s-a menţinut 
starea de repaus vegetativ.

Figura 26. Starea de vegetaţie la cultura de 
rapiță din zona Satu Mare/CMR Cluj

Local în zonele de câmpie din sudul și 
vestul țării se declanșau însămânțările 
culturilor din prima urgență, respectiv 
orzoaică, mazăre, borceag, lucernă și 
sfeclă de zahăr.

În primele decade ale lunii aprilie 
2015, temperaturile medii diurne ale 
solului înregistrate pe adâncimea de             
10 cm, prezentau valori cuprinse între 
3...16°C, optime pentru desfășurarea 
fazelor incipiente de vegetaţie (germinare 
și răsărire) la speciile deja semănate, 
figura 27a,b. 

I n d i c e l e  d e  î m p r i m ă v ă r a r e 
(∑Tmed≥0C) calculat în intervalul            
01 februarie-10 aprilie 2015, exprimă 
potenţialul termic al perioadei de trecere 
de la iarnă la primăvară. Pe aproape 
întreg teritoriul agricol al ţării, indicele de 
împrimăvărare a totalizat 137-300 unităţi 
de căldură, ceea ce semnifică o împrimă-
vărare târzie şi foarte târzie.
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O împr imăvărare moderată ş i 
normală, 301-427 unităţi de căldură, s-a 
semnalat pe suprafețe extinse din 
Maramureș, Banat, Crișana, Oltenia, 
Muntenia, Dobrogea, sudul, sud-estul 
Moldovei și local în nordul, centrul și sud-
vestul Transilvaniei, figura 28.

Precipitaţiile înregistrate pe parcursul 
lunii april ie 2015 au fost normale           
(26-50 l/mp), în cea mai mare parte a ţării. 
Can t i tă ţ i  r i d i ca te  de  p rec ip i ta ţ i i                 
(51-74 l/mp) s-au semnalat pe suprafețe 
extinse din estul Maramureșului, local în 
centrul și estul Crișanei, vestul și estul 

(a)                                                                  

(b)

Figura 27.

Banatului, nordul, sudul și sud-vestul 
Transi lvaniei ,  centrul  ș i  sud-estul 
Munteniei, nordul, estul și vestul Dobrogei, 
figura 29.

Figura 28.

Figura 29.

La 30 aprilie 2015, în cultura grâului de 
toamnă, rezerva de umiditate accesibilă 
plantelor pe adâncimea de sol 0-100 cm, 
se încadra în limite satisfăcătoare               
( 900-1200 mc/ha) şi izolat apropiate de 
optim (1200-1600 mc/ha), în Oltenia, 
Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei, 
v e s t u l  M a r a m u r e ş u l u i ,  l o c a l  î n             
sudul Transilvaniei. Deficite de apă în                   
sol (secetă pedologică moderată/                  
6 0 0 - 9 0 0  m c / h a  ş i  p u t e r n i c ă /                 
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410-600 mc/ha) se înregistrau în Banat, 
Crişana, pe suprafeţe extinse din 
Transilvania şi Moldova, figura 30.

Figura 30.

Pe fondul menținerii unui regim termic 
și hidric favorabil din aer și sol, procesele 
biologice ale culturilor au evoluat în 
general normal, iar pe terenurile cu o 
bună aprovizionare cu apă a solului, 
ritmurile de creștere și dezvoltare au fost 
ușor intensificate pe aproape întreg 
teritoriul agricol al țării.

Sub aspect fenologic, orzul și grâul de 
toamnă au parcurs fazele de apariția 
frunzei a treia (90-100%), înfrăţire           

(60-100%), precum şi alungirea paiului 
(20-100%), figura 31. Local, în nordul 
Transilvaniei s-a semnalat atacul de 
fuzarioză (Fusarium sp) iar în Dobrogea 
atacul de rugină (Puccinia sp).

La rapiță se semnalau fazele de 
înfrunzire (9-18 frunze), alungirea tulpinii 
(10-100%), precum și apariţia inflores-
cenţelor și înflorirea (10-50%), figura 32. 

Figura 31. Starea de vegetaţie la cultura de 
grâu de toamnă din zona Tulcea/CMR Dobrogea

Figura 32. Starea de vegetaţie la cultura de 
rapiță din zona Slobozia/CMR Dobrogea

În majoritatea plantațiilor, sâmburoasele 
(cais, piersic, cireș, prun) s-au aflat în 
fazele de înflorire, înfrunzire, precum şi 
l e g a r e a / c r e ş t e r e a  r o d u l u i ,  i a r 
seminţoasele (măr, păr) au parcurs 
dezmugurirea, înfrunzirea şi înflorirea. De 
asemenea, unele specii aflate în faza de 
înflorire au fost afectate de temperaturile 
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minime mai scăzute din aer de la 
începutul perioadei, în aproape toată țara.

La viţa de vie se definitiva faza de 
„plâns”, continuându-se dezmugurirea şi 
înfrunzirea, iar local, la soiurile timpurii de 
masă, creşterea lăstarilor, figura 33.

Figura 33. Starea de vegetaţie la vița de vie din 
zona Slobozia/CMR Dobrogea

Culturile prăşitoare (floarea-soarelui, 
porumb, sfeclă de zahăr) parcurgeau 
fazele incipiente de vegetaţie, respectiv 
germinarea, răsărirea şi apariţia primelor 
frunze (10-100%), iar la cartof se continua 
plantatul, în majoritatea zonelor de 
cultură.

În luna mai 2015, în Moldova, cea mai 
mare parte a Dobrogei, local în sudul, 
estul şi nord-estul Munteniei, sudul 
Olteniei ,  se semnalau precipi taţ i i 
deficitare (4-25 l/mp). În cea mai mare 

parte a Munteniei, estul şi local în nordul şi 
sud-vestul Olteniei, local în sudul şi estul 
Transilvaniei, centrul Banatului, sud-estul 
şi centrul Dobrogei, se înregistrau cantităţi 
normale de precipitaţii (26-50 l/mp). 
Precipitaţi i  r idicate (51-100 l/mp), 
abundente (101-125 l/mp) şi izolat 
excedentare (126-200 l/mp) se semnalau 
în Crişana, Maramureş, pe suprafețe 
extinse din Transilvania, Banat, Oltenia, 
izolat în nordul Munteniei, figura 34.

Figura 34.

Rezerva de umiditate pe profilul de sol         
0-100 cm, în cultura grâului de toamnă, la 
sfârşitul lunii mai 2015, prezenta valori 
scăzute (secetă pedologică moderată 
/ 600 -900  mc /ha )  ş i  deoseb i t  de            
scăzute (secetă pedologică puternică/              
300-600 mc/ha şi izolat extremă /270-300 
mc/ha), în Moldova, Crişana şi Banat, cea 
mai mare parte a Dobrogei, Munteniei,           
sud-vestul şi sud-estul Transilvaniei, local 
în estul Olteniei. În Maramureş, pe 
suprafeţe extinse din Oltenia şi Transil-
vania, nord-vestul şi local în centrul, nordul 
şi sud-estul Munteniei, izolat în sudul 
Dobrogei şi al Banatului, aprovizionarea 
cu apă a solului se situa în limite 
satisfăcătoare (900-1200 mc/ha) şi 
apropiate de optim (1200-1600 mc/ha), 
figura 35.
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Procesele vegetative ale culturilor de 
toamnă s-au desfășurat pe ansamblu 
normal pe aproape întreg teritoriul 
agricol, îndeosebi pe terenurile cu o bună 
aprovizionare cu apă a solului. Uniformi-
tatea și vigurozitatea plantelor la culturile 
semănate în epoca optimă se prezenta 
pe ansamblu bună și medie, iar la cele 
întârziate fenologic și pe terenurile cu 
deficite de apă în sol, starea de vegetație 
s-a menţinut medie și slabă. Cerealierele 
de toamnă (orz și grâu) au parcurs fazele 
de alungire a paiului (90-100%), înspicare 
și  înflor ire  (30-100%), precum și 
maturitatea în lapte (10-50%), figura 36. 
Local în centrul Transilvaniei se semnala 
a t a c u l  g â n d a c u l u i  b ă l o s  ( L e m a 
melanopa), în estul și sudul țării atacul de 
rug ină  (Pucc in ia  sp . ) ,  fuzar ioză 
(Fusarium sp.) și septorioză (Septoria 
tritici).

Cultura de rapiță  își definit iva 
înflorirea (90-100%), continuându-se 
creșterea și dezvoltarea boabelor în 
silicve (10-100%), figura 37. Local, în 
sud-vestul țării se semnala atacul 
gândacului lucios al rapiței (Meligethes 
aeneus).

Pomii fructiferi înregistrau creșterea 
lăstarilor, frunzelor și rodului, iar la soiurile 

Figura 35.

timpurii de cireș, aflate la maturitatea 
tehnologică se continua recolarea 
fructelor. În toate podgoriile, vița de vie se 
afla în fazele de creștere a frunzelor, 
lăstarilor, apariția inflorescențelor, înflorire 
precum și local, formarea boabelor. 
Floarea-soarelui se afla predominant la 
dezvoltarea primei perechi de frunze         
(10-100%) și înfrunzire (6-13 frunze). 
Local, în sudul ţării se înregistra faza de 
formare a calatidiului, figura 38.

Figura 36. Starea de vegetaţie la cultura de grâu 

de toamnă din zona Iași/CMR Moldova

Figura 37. Starea de vegetaţie la cultura de 
rapiță din zona Iași/CMR Moldova
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Figura 38. Starea de vegetaţie la floarea-
soarelui din zona Călăraşi/CMR Dobrogea

În funcție de data semănatului, la 
porumb se continua răsărirea (60-100%), 
formarea frunzei a treia (10-100%) și 
înfrunzirea (3-14 frunze), figura 39. Local 
în Moldova şi sud-estul Munteniei se 
semna la  a tac  s lab  de  ră ț i șoa ra 
porumbului (Tanymecus dilaticollis).

Sub aspect fenologic, cultura de 
sfeclă de zahăr se afla predominant la 
dezvoltarea primei perechi de frunze (15-
17 frunze), figura 40.

În funcție de data plantatului, la cartof 
se semnala răsărirea (60-100%) şi 
creșterea lăstarilor laterali (10-100%).

Figura 39. Starea de vegetaţie la porumb din 
zona Iași/CMR Moldova

Figura 40. Starea de vegetaţie la sfecla de zahăr 
din zona Iași/CMR Moldova

VARA 2015

Anotimpul de vara 2015 s-a caracterizat 
printr-o o vreme mai caldă decât în mod 
normal în cea mai mare parte a regiunilor 
agricole, chiar caniculară în zonele de 
câmpie. Regimul termic mediu diurn al 
aerului s-a încadrat între 14...33°C, 
abaterile termice pozitive fiind de 1...14°C. 
Temperaturile maxime din aer s-au situat 
între 12…41°C, iar minimele între 
3…28°C, înregistrându-se frecvente nopţi 
tropicale, în special spre sfârşitul 
intervalului. De menționat faptul că, în 
data de 30 Iulie 2015 s-au înregistrat cele 
mai ridicate valori maxime din aer: 
Giurgiu/40.7°C, Turnu Măgurele/39.2°C, 
A l e x a n d r i a  ş i  F u n d u l e a / 3 8 . 8 ° C , 
C a r a c a l / 3 8 . 3 ° C ,  B u c u r e ş t i 
B ă n e a s a / 3 8 . 5 ° C  ş i  R o ş i o r i i  d e 
Vede/38.9°C.

Sub aspect pluviometr ic,  s-au 
semnalat ploi locale sub formă de aversă, 
fiind însoţite de descărcări electrice, 
intensificări temporare ale vântului şi 
izolat, de căderi de grindină. Totodată, 
ploile au avut şi caracter torenţial, 
precipitaţiile înregistrate fiind semni-
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ficative din punct de vedere agricol, iar 
local, culturile agricole au fost afectate 
parţial prin sfâşierea şi ruperea aparatului 
foliar. În luna iunie 2015, pe suprafețe 
extinse din Transilvania, Oltenia, 
Muntenia, estul Crișanei, centrul și estul 
Maramureșului, sudul, centrul și izolat în 
în nordul Moldovei, local în nordul și sud-
vestul Banatului, vestul Dobrogei, s-au 
înregistrat cantităţi normale de precipitaţii 
(51-100 l/mp). 

Prec ip i ta ţ i i le  au  fos t  r id ica te              
( 1 0 1 - 1 5 0  l / m p ) ,  a b u n d e n t e                    
(151-175 l/mp) şi local excedentare           
(176-184 l/mp), în centrul, sud-estul și 
izolat în nord-vestul Transilvaniei, local în 
estul, sudul și vestul Olteniei, local în 
nordul, sudu l  și vestul Munteniei,          
figura 41.                                                        

Figura 41.

În perioada mai-iunie, care cores-
punde perioadei critice de vegetație la 
culturile de toamnă (înspicare-înflorire-
formare și umplere bob), cantitățile de 
precipitații au fost deficitare (<150 l/mp), 
în cea mai mare parte a țării. Pe areale 
nordul Moldovei, local în nordul și sud-
vestul Banatului, vestul Dobrogei, s-au 
înregistrat cantităţi normale de precipitaţii 

(51-100 l/mp). Precipitaţiile au fost ridicate 
(101-150 l/mp), abundente (151-175 l/mp) 
şi local excedentare (176-184 l/mp), în 
centrul ,  ext inse din Transi lvania, 
Maramureș, local în estul Crișanei, sudul 
Banatului, nord-vestul, sudul și centrul 
Olteniei, vestul și nordul Munteniei, 
regimul pluviometric a fost optim (151-200 
l/mp) și ploios (201-269 l/mp), figura 42.

Figura 42.

La data de 30 iunie 2015, conţinutul de 
apă pe adâncimea de sol 0-100 cm, în 
cultura grâului de toamnă, înregistra valori 
scăzute (secetă pedologică moderată 
/ 600 -900  mc /ha )  ş i  deoseb i t  de         
scăzute (secetă pedologică puternică/               
300-600 mc/ha şi extremă /60-300 
mc/ha), în Banat, Crişana, Moldova, pe 
suprafeţe extinse din Dobrogea, estul şi 
local în centrul şi sudul Munteniei, sud-
vestul Transilvaniei, nord-vestul Olteniei. 
Rezerva de umiditate din sol se încadra în 
limite satisfăcătoare (900-1200 mc/ha), 
apropiate de optim (1200-1500 mc/ha) şi 
izolat optime (1500-1560 mc/ha), în 
Maramureş, cea mai mare parte a 
Transilvaniei, Olteniei şi Munteniei, izolat 
în centrul Dobrogei, figura 43.
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Figura 43.

La culturile de câmp și pomi-viticole, 
procesele de creștere și dezvoltare s-au 
desfășurat pe ansamblu normal, ritmurile 
vegetative fiind intensificate pe terenurile 
cu o aprovizionare satisfăcătoare cu apă 
a solului. Starea de vegetație a plantelor 
s-a menținut în general bună și medie, iar 
în semănaturile întârziate fenologic, 
precum și pe terenurile cu deficite 
moderate în sol, uniformitatea și vigurozi-
tatea era medie și slabă.

Funcție de data semănatului și de 
agrotehnica aplicată, grâul de toamnă își 
continua maturitatea în lapte și ceară         
(10-100%), precum și începutul maturi-
tății depline (10-20%), figura 44. 

La culturile de orz aflate la maturitatea 
deplină (10-100%) se efectuau lucrǎrile 
de recoltare, producţiile obţinute fiind de 
4000-5500 kg/ha, în Dobrogea și 
Muntenia. Local, în Banat și jumătatea de 
sud a Moldovei se semnala atac de 
făinare (Erysiphae graminis).

Rapița înregistra coacerea boabelor 
în silicve (60-100%), maturitatea deplină  
(10-100%) și recoltarea pe majoritatea 
suprafețelor cultivate, figura 45.

Sub aspect fenologic, floarea-soarelui 
își definitiva creșterea primei perechi de 
frunze (90-100%), plantele aflându-se la 
înfrunzire (11-24 frunze), formarea 
calatidiului (10-80%) și începutul înfloriri 
(10-30%), figura 46.

Figura 44. Starea de vegetaţie la cultura de grâu 
de toamnă din zona Călărași/CMR Muntenia

Figura 45. Starea de vegetaţie la rapiță din zona 
Slobozia/CMR Muntenia
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Figura 46. Starea de vegetaţie la floarea-
soarelui din zona Iași/CMR Moldova

Cultura de porumb parcurgea formarea 
frunzei a treia (80-100%), înfrunzirea          
(9-19 frunze), apariț ia paniculului             
(10-50%), iar pe suprafețe restrânse din 
sudul țării se semnala începutul mătăsirii 
(10-20%), figura 47.

Sfecla de zahăr se afla predominant la 
d e z v o l t a r e a  a p a r a t u l u i  f o l i a r                                
(18-27 frunze) şi alungirea/îngroşarea 
axei hipocotile (10-70%). Cartoful pentru 
consum își continua creşterea lăstarilor 
l a t e r a l i  ( 3 0 - 1 0 0 % ) ,  t u b e r i z a r e a            
(10-100%), precum şi îmbobocirea şi 
înflorirea (10-80%). Izolat, se semnala 
atacul alternariozei (Alternaria solani) și a 
gândacului de Colorado (Leptinotarsa 
decemlineata). La speciile pomicole 
(semințoase şi sâmburoase) se semnala 
creșterea lăstarilor/frunzelor/rodului și 
recoltarea la soiurile timpurii de cireș şi 
vişin aflate la maturitatea tehnologică. În 
cea mai mare parte a podgoriilor, viţa de 
vie înregistra fazele de înfrunzire, 
înflorire, formarea şi creşterea boabelor.

Pe parcursul lunii iulie 2015, preci-
pitaţ i i le au fost reduse cant i tat iv                 
(1-25 l/mp), pe suprafeţe extinse din 
Banat, Oltenia, Dobrogea, sud-vestul, 
nord-estul şi izolat în nord-vestul şi          
sud-estul Munteniei, sud-vestul şi izolat în 
sudul şi sud-estul Transilvaniei, local în 
sud-estul şi nordul Moldovei, nord-vestul 
şi vestul Crişanei, nord-vestul şi centrul 
Maramureşului. Cantităţi normale de 
precipitaţii (26-50 l/mp) s-au semnalat în 
cea mai  mare par te  a  Cr işane i , 
Transilvaniei, Munteniei, Moldovei, 
Maramureşului, local în nord-vestul 
Banatului, nordul Olteniei, izolat în 
centrul, vestul, estul şi nord-estul 
Dobrogei. Local în estul, vestul, centrul, 
sudul şi nord-vestul Moldovei, estul, sud-
estul şi centrul Transilvaniei, sud-vestul 
Maramureşului, nord-estul şi sud-vestul 
Crişanei, nord-vestul Banatului, nordul şi 
vestul Munteniei, precipitaţiile au fost 
ridicate (51-75 l/mp) şi abundente           
(75-96 l/mp), figura 48.

Figura 47. Starea de vegetaţie la porumb din 
zona Călărași/CMR Muntenia
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Figura 48.

La data de 31 iulie 2015, conţinutul de 
umiditate pe profilul de sol 0-100 cm, în 
cultura neirigată de porumb, prezenta 
valori scăzute (secetă pedologică 
moderată /600-900 mc/ha) şi deosebit de 
scăzute (secetă pedologică puternică 
/300-600 mc/ha şi extremă /<300 mc/ha), 
în Moldova, Dobrogea, Muntenia, 
O l t en ia ,  Bana t ,  C r i şana ,  ves tu l 
Maramureşului, vestul şi sud-vestul 
Transilvaniei. Pe suprafeţe agricole 
ext inse d in  Trans i lvania ş i  estu l 
Maramureşului, gradul de aprovizionare 
cu apă a solului se situa în limite 
sat isfăcătoare (900-1050 mc/ha),           
figura 49. 

Figura 49.

În condiţiile menţinerii unor temperaturi 
ridicate din aer şi de la suprafaţa solului, 
asociate cu deficite ridicate de apă în sol, 
procesele de maturare la culturi le 
prăşitoare (floarea-soarelui, porumb) s-au 
desfășurat cu dificultate, semnalându-se 
ofilirea temporară, răsucirea şi uscarea 
frunzelor bazale, precum și forţări stadiale. 
Totodată, în plantațiile pomi-viticole se 
înregis t ra  îngălbeni rea f runzelor, 
subdimensionarea fructelor şi căderea 
prematură a acestora,  precum și 
încetinirea acumulării zaharurilor. Sub 
aspect  fenologic,  floarea -soarelu i 
p a r c u r g e a  î n fl o r i r e a  ( 8 0 - 1 0 0 % ) , 
maturitatea în ceară (10-100%) şi 
începutul maturității depline (10-25%), 
figura 50.

Figura 50. Starea de vegetaţie la floarea-
soarelui din zona Slobozia/CMR Muntenia

Funcţie de data semănatului, porumbul se 
afla în fazele de mătăsire (70-100%), 
maturitate în lapte (10-100%) şi maturitate 
în ceară (10-70%), figura 51.

La sfecla de zahăr din toate bazinele 
de cultură a predominat faza de îngroşare 
a axei hipocotile (30-100%), precum şi 
acumularea zahărului în rădăcină, iar la 
cartof creşterea tuberculilor, uscarea 
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v r e j i l o r,  p r e c u m  ş i  m a t u r i t a t e a 
tehnologică. Izolat, în Moldova s-a 
semnalat atacul gândacului de Colorado 
( L e p t i n o t a r s a  d e c e m l i n e a t a ) , 
alternarioza (Alternaria solani) și mană 
(Phytophtora infestans). Pomii fructiferi 
din majoritatea plantaţiilor au înregistrat 
c r e ş t e r e a  r o d u l u i ,  a c u m u l a r e a 
zaharurilor în fructe și recoltarea la 
soiurile ajunse la maturitatea de consum. 
La viţa de vie se semnala creşterea şi 
dezvoltarea boabelor, acumularea 
zaharurilor, precum şi coacerea în 
„pârgă” la soiurile de masă. Izolat, în estul 
țării se înregistra atacul de făinare 
(Uncinula necator).

Figura 51. Starea de vegetaţie la porumb din 
zona Slobozia/CMR Muntenia

Pentru caracterizarea condiţiilor 
agrometeoro log ice  s -au ana l iza t         
indici i  termici privind intensitatea 
(T ≥32C/unităţi de „arşiţă”), figura 52 şi max

durata „arşiţei” (număr de zile), din 
intervalul 01 iunie-31 august 2015. Astfel, 
fenomenul de „arşiţă” a înregistrat valori 
accentuate (71-120 unităţi de „arşiţă”/30-
43 zile) şi chiar deosebit de accentuate 
(121-182 unităţi de „arşiţă”/42-50 zile), în 

Crişana şi Banat, cea mai mare parte a 
Olteniei, Munteniei şi a Moldovei,           
nord-vestul Maramureşului. O intensitate 
ridicată a fenomenului de ”arşiţă”              
(31-70 unităţi/21-34 zile) s-a semnalat pe 
suprafeţe extinse din Transilvania, local în 
nordul, centrul şi estul Moldovei, nordul şi 
sud-vestul Dobrogei, izolat în nordul 
Munteniei şi vestul Olteniei. În estul, sud-
estul şi nord-vestul Transilvaniei, nord-
vestul Moldovei, estul şi centrul Dobrogei, 
s-a înregistrat fenomenul de „arşiţă” cu o 
intensitate moderată (11-30 unităţi de 
„arşiţă”/11-23 zile) chiar redusă (0-10 
unităţi de „arşiţă”/0-13 zile), figura 52. 
Totodatǎ, zilele de „arşiţǎ” (T ≥32C) au max

fost însoţite de nopţi tropicale (T ≥17°C), min

care au determinat stânjenirea proceselor 
vegetative la culturile prăşitoare.

Figura 52.

Pe parcursul lunii august 2015, precipi-
taţiile au fost ridicate (51-100 l/mp), 
abundente (101-125 l/mp) şi chiar 
excedentare (126-169 l/mp), în majori-
tatea zonelor agricole. Cantităţi normale 
de precipitaţii (26-50 l/mp) s-au înregistrat 
în nord-vestul, centrul, sudul şi sud-estul 
Transilvaniei, sudul şi sud-estul Crişanei, 
nord-vestul şi sud-vestul Banatului, 
nordul, vestul şi sudul Olteniei, nordul, 
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estul, centrul şi sud-vestul Munteniei, 
sud-vestul Dobrogei, estul şi izolat în 
centrul Moldovei. În jumătatea de nord a 
D o b r o g e i ,  n o r d u l  ş i  c e n t r u l 
Maramureşului, izolat în nordul, nord-
vestul, centrul, estul şi sud-estul 
Moldovei, sudul Transilvaniei, nordul 
Munteniei şi  estul Crişanei,  s-au 
semnalat recipitaţii reduse cantitativ din 
punct de vedere agricol (5-25 l/mp),    
figura 53.

Figura 53.

În intervalul iulie-august (perioada de 
consum maxim faţă de apă al culturilor 
prăşitoare), cantităţile de precipitaţii au 
fost deficitare (28-150 l/mp). în aproape 
toate regiunile agricole. Local în estul 
Transilvaniei, Crişanei şi al Olteniei, sudul 
Munteniei, nord-vestul şi sudul Moldovei, 
regimul pluviometric a prezentat valori 
optime (151-175 l/mp), figura 54.

Pe parcursul anului agricol septem-
br ie  2014-augus t  2015 ,  reg imu l 
p l u v i o m e t r i c  a  f o s t  s e c e t o s                
(307-450 l/mp) şi moderat secetos              
(451-600 l/mp), în majoritatea regiunilor 
agricole. În sudul, sud-vestul, nordul şi 
local în centrul şi vestul teritoriului, s-au 
î n r e g i s t r a t  c a n t i t ă ţ i   o p t i m e                  
(601-700 l/mp), abundente (701-900 

l/mp) şi izolat chiar excedentare (901-
1062 l/mp) de precipitaţii, figura 55.

Figura 54.

Figura 55.

În condițiile menținerii stresului hidric 
asociat cu cel termic din aer și sol de lungă 
durată, la culturile prășitoare neirigate 
(porumb și floarea-soarelui) procesele de 
maturare au fost stânjenite, înregistrându-
se subdimensionarea elementelor de rod 
(capitule cu diametrul redus și semințe 
seci la floarea-soarelui, precum și ştiuleţi 
de dimensiuni reduse și boabe şiştave la 
porumb). Totodată, în plantațiile pomi-
v i t i c o l e  s - a u  s e m n a l a t  f r u c t e 
subdimensionate și deshidratate și 
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căderea prematură a acestora. Sub 
aspect fenologic, cultura de floarea-
soa re lu i  se  afla  p redominan t  l a 
maturitatea în ceară (70-100%) și deplină 
(40-100%), continuându-se recoltarea, în 
cea mai mare parte a ţării. Porumbul a 
parcurs maturitatea în ceară și deplină 
(10-100%), iar la hibrizii extratimpurii şi 
timpurii s-au extins lucrările de recoltare. 
Izolat, în Transilvania s-a semnalat atac 
de sfredelitorul porumbului (Ostrinia 
nubilalis) și Diabrotica virgifera, figura 56.

Figura 56. Starea de vegetaţie la porumb din 
zona Slobozia/CMR Muntenia

În principalele bazine specializate, 
cultura de sfeclă de zahăr înregistra 
fazele de îngroşarea axei hipocotile şi 
acumularea zahărului în rădăcină (50-
100%). Izolat, în centrul țării s-a menținut 
atacul de cercosporioză (Cercospora 

beticola). În funcție de data semănatului, 
cartoful se afla la creșterea tuberculilor, 
uscarea vrejilor și recoltarea la speciile 
ajunse la maturitate deplină. Pomii 
fructiferi își continuau fazele de creştere a 
rodului, acumularea zahărului, coacerea 
fructelor, iar la varietățile de sezon, 
recoltarea eșalonată în funcție de 
atingerea maturității depline. În Moldova 
se semnala atac de boli (făinare și rapăn) 
și dăunători (viermele fructelor). În 
majori tatea plantaţ i i lor vit icole  se 
semnalau creșterea și dezvoltarea 
boabelor,  acumularea zaharuri lor, 
coacerea și recoltarea la soiurile de vară. 
Local, în Transilvania, Moldova și 
Dobrogea se declanșau lucrările de 
însămânțare la cultura de rapiță.

CONCLUZII

Din punct de vedere pluviometric, pe 
parcursul anului agricol 01 septembrie 
2014-31 august 2015, regimul pluvio-
metric a fost secetos şi moderat 
secetos, în majoritatea regiunilor 
agricole. În sudul, sud-vestul, nordul şi 
local în centrul şi vestul teritoriului,     
s-au înregistrat cantităţi de precipitaţii 
optime, abundente şi izolat chiar 
excedentare.

Condiţiile agrometeorologice au fost în 
general favorabile pentru cultura 
grâului de toamnă, îndeosebi pe 
a r e a l e l e  a g r i c o l e  c u  o  b u n ă 
aprovizionare cu apă a solului. 
Producţii mai scăzute au fost obţinute 
în special pe suprafeţele agricole unde 
s-a semnalat fenomenul de secetă 
pedologică cu diferite grade de 
intensitate, respectiv moderată, 
puternică şi izolat extremă.

4

4
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În cinci din cele douăsprezece luni ale 
anului agricol 2014-2015, regimul 
pluviometric a fost deficitar în raport 
cu mediile multianuale (1981-2010), 
respectiv lunile aprilie, mai, iunie, iulie 
şi august 2015, perioadă ce cores-
punde dezvoltării fazelor fenologice la 
culturile prăşitoare (porumb, floarea-
soarelui). De asemenea, cea mai 
ridicată cantitate medie de precipitaţii, 
respectiv 38 l/mp,  s-a înregistrat în 
luna decembrie 2014.

La cultura neirigată de porumb, 
seceta pedologică cu diferite grade 
de intensitate, respectiv moderată, 
puternică şi extremă s-a semnalat 
începând cu luna aprilie şi mai 2015 în 
jumătatea de nord a ţării, extinzându-
se treptat la nivelul întregului teritoriu 
agricol pe parcursul lunilor iulie şi 
august 2015 (perioada de consum 
maxim faţă de apă al plantelor de 
porumb), iar intensitatea maximă a 
fenomenului s-a înregistrat în luna 
iulie 2015.

Î n  a n u l  a g r i c o l  s e p t e m b r i e            
2014-august 2015, producţiile obţi-
nute la cultura de grâu de toamnă au 
fost cuprinse între 2400 kg/ha 
(Moldova)-6000 kg/ha (Muntenia), 
respectiv 1-13 t/ha (boabe) pentru 
hibrizii de porumb.

Cele mai scăzute producţii au fost 
obţinute, în general, pe suprafeţele 
agricole neirigate, unde s-a semnalat 
fenomenul de secetă pedologică cu 
diferite grade de intensitate (mode-
rată, puternică şi extremă). În regim 
neirigat, pragul potenţialului mediu 
productiv la cultura de grâu de 
toamnă (4500 kg/ha) s-a atins şi chiar 

depăşit doar pe suprafeţele agricole 
cu o bună aprovizionare cu apă a 
solului.

Situaţia produselor 
agrometeorologice pe parcursul 

anului 2015

Activităţile desfăşurate pe parcursul 
anului 2015, în cadrul Programului 
Agrometeorologic Operaţional şi de 
deservire a informaţiilor de specialitate, au 
inclus următoarele :

· utilizarea aplicaţiilor specializate 
(AGROSERV, AGRO-SYNOP şi 
A G R O - T E M P S O L )  p r i v i n d 
paramet r i i  meteoro log ic i  ş i 
agrometeorologici, în vederea 
monitorizării condiţiilor de vege-
taţie pe parcursul principalelor faze 
de creştere şi dezvoltare ale 
speciilor de câmp şi pomiviticole; 

· calcularea evapotranspiraţiei 
potenţiale (zilnic), cu ajutorul unui 
model bazat pe metodologia FAO 
(Food and Agricultural Organiza-
tion), de implementare a formulei 
Penman-Montheith;

· elaborarea Buletinelor Agrometeo-
rologice, care includ diagnoza şi 
prognoza agrometeorologică la 
nivelul întregului teritoriul agricol al 
ţării;

· realizarea prognozelor agrometeo-
rologice pentru cele sase regiuni 
de interes agricol: respectiv 
Muntenia, Moldova, Transilvania şi 
Maramureş, Dobrogea, Banat-
Crişana şi Oltenia.

· informări agrometeorologice speci-
al izate  elaborate la cerere, 
respectiv societăţi de profil agricol 

4

4

4

4
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sau asigurări agricole, cu referire 
îndeosebi la impactul condiţiilor 
agrometeorologice în anul agricol 
2014-2015, în diferite zone de 
cultură sau culturi agricole, pomi 
fructiferi şi viţa de vie;

· diseminarea informaţiilor agro-
meteorologice (d iagnoze ş i 
p rognoze)  căt re  u t i l i za tor i , 
respectiv factori de decizie, fer-
mieri, societăţi de profil agricol, 
publicaţii de specialitate şi mass-
media (presa, televiziune, radio 
Antena Satelor).

Elaborarea informaţiilor meteo-
rologice şi agrometeorologice, sunt 
diferenţiate pe regiuni agricole, tipuri de 
culturi şi genotipuri, validate şi gestionate 
pe baza unor programe informaţionale 
concepute modular pe structuri de date 
specializate care reprezintă în totalitate 
S I S T E M U L  D E  M O N I T O R I N G 
AGROMETEOROLOGIC. Acest sistem 
de monitorizare realizează colectarea în 
flux operaţional şi prelucrarea zilnică a 
parametrilor meteorologici şi agro-
meteorologici specifici şi constituie în 
ansamblul său baza de date termice şi 
h idr ice necesară pentru ca lcu lu l 
indicatorilor agrometeorologici. Modul de 
prelucrare şi interpretare a datelor 
meteorologice din punct de vedere 
agrometeorologic, se realizează utilizând 
aplicaţii specifice, respectiv AGRO-
S Y N O P,  A G R O S E R V  ş i  A G R O -
TEMPSOL. Datele agrometeorologice 
reprezintă informaţii de specialitate 
provenite de la staţiile meteorologice cu 
program agrometeorologic din reţeaua 
naţională de meteorologie (55 staţii) şi 
care sunt considerate reprezentative 
pentru suprafeţele de interes agricol din 
România.

Act iv i tatea operaţ ională de agro -
meteorologie are ca principal produs 
BULETINUL AGROMETEOROLOGIC ce 
include diagnoza şi prognoza condiţiilor 
meteorologice şi agrometeorologice, 
precum şi recomandări de specialitate 
privind calendarul lucrărilor agricole.

Pe parcursul anului 2015 s-au realizat 
52  de buletine agrometeorologice 
săptamânale la nivel de ţara (care conţin 
diagnoze şi prognoze), ce au cuprins un 
total de 878 hărţi tematice, 104 tabele (cu 
valorile maxime şi minime ale temperaturii 
aerului şi solului, cantităţi maxime şi 
minime de precipitaţii, pe regiuni agricole 
şi în intervalele de referinţă specifice 
buletinelor agrometeorologice săptă-
mânale) şi 114 imagini digitale ce redau 
starea de vegetaţie a culturilor agricole în 
platformele agrometeorologice aflate sub 
observaţie în cadrul programului de 
masuratori agrometeorologice de la 
staţiile meteorologice cu program agro-
meteorologic din reţeaua naţională.

Totodată, în anul 2015 s-au elaborat 
365 de prognoze agrometeorologice 
săptămânale regionale, astfel: Oltenia-52, 
Muntenia-52, Moldova-52, Transilvania şi 
Maramureş-52, Dobrogea-52, Banat-
Crisana-52, precum şi prognoza agrome-
teorologică la nivelul României-53. Aceste  
prognoze agrometeorologice conţin 
informaţii privind evoluţia condiţiilor 
meteorologice şi agrometeorologice, 
recomandări de specialitate referitoare la 
calendarul agricol specific perioadei de 
interes, şi au fost transmise zilnic (la ora 
6:30), în direct la Radio Antena Satelor). 

Prognozele agrometeorologice au 
avut un grad de realizare cuprins între 
72...100%.

În anul 2015, săptămânal, bilunar sau 
lunar, s-au realizat şi transmis 82 articole 
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de specialitate, care au cuprins estimări 
privind regimul termic din aer şi sol, 
cantităţi de precipitaţii, rezerva de 
umiditate a solului pentru principalele 
culturi agricole (grâu de toamnă şi 
porumb), starea fenologică a speciilor de 
câmp şi pomi-viticole, pentru următoarele 
publicaţii şi utilizatori agricoli:

·�Revista “Profitul Agricol”- 50 articole;

·�Revista “Ferma”-12 articole;

· Revista “Gazeta Fermierului”- 12 articole;

·�GROUP AMA asigurări - 8 articole;

De asemenea, pe baza informaţiilor 
primite de la Centrul European pentru 
Prognoza Vremii pe Termen Mediu 
(ECMWF) privind regimul termic al aerului 
şi cantităţile de precipitaţii lunare, precum 

şi a unui model de bilanţ al apei în sol, 
Laboratorul de Agrometeorologie a 
elaborat 16 de hărţi privind estimarea 
rezervei de umiditate în stratul de sol 0-20 
cm (ogor), precum şi pentru culturile de 
grâu de toamnă şi porumb, la diferite 
adâncimi de sol, respectiv 0-20 cm, 0-50 
cm şi 0-100 cm. Aceste hărţi elaborate 
lunar cu o anticipaţie de 1-3 luni, au 
caracter orientativ şi oferă o perspectivă 
generală asupra posibilităţii producerii 
fenomenului de secetă pedologică sau a 
exceselor de umiditate în sol pe intreaga 
perioada de vegetaţie a culturilor de grâu 
de toamnă şi porumb, în funcţie de 
perspectiva evoluţiei precipitaţiilor lunare, 
gradul de realizare al acestor estimări fiind 
în medie de 85...95%. 

Estimare: 31 iulie 2015 Realizat: 30 iulie 2015

porumb estimare realizat 

Rezerva de 
umiditate în 

stratul de sol 
0-100 cm 

Conţinutul de umiditate va prezenta 
valori scăzute (secetă pedologică 
moderată) şi deosebit de scăzute 
(secetă pedologică puternică şi 
extremă), în majoritatea regiunilor 
agricole ale ţării. În Maramureş, pe 
suprafeţe extinse din Transilvania, 
nord-vestul Olteniei şi izolat în vestul 
Moldovei, rezerva de umiditate din sol 
se va situa în limite satisfăcătoare şi 
apropiate de optim 

Deficite de apă în sol (secetă pedologică 
moderată, puternică şi extremă) se 
înregistrează pe aproape întreg teritoriul 
agricol al ţării. 
 
Conţinutul de umiditate se încadrează 
în limite satisfăcătoare în cea mai mare 
parte a Transilvaniei şi sud-estul 
Maramureşului. 
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OBSERVAȚII METEOROLOGICE DE 
SUPRAFAȚĂ

Rețeaua Meteorologică Națională

Pe parcursul anului 2015 Administrația 
Națională de Meteorologie a implementat 
proiectul “Dezvoltarea sistemului național 
de  mon i t o r i za re  ș i  ave r t i za re  a 
fenomenelor meteorologice periculoase 
pentru asigurarea protecției vieții și a 
bunuri lor materiale”, f inanțat prin 
Programul Operațional Sectorial de 
Mediu. Prin acest proiect a fost efectuată 
au tomat i za rea  în t regu lu i  s i s tem             
de observaţii de suprafaţă, prin achizi-
ționarea de echipamente și aplicații 
specifice de monitorizare și avertizare a 
fenomenelor meteorologice severe, 
realizându-se îmbunătățirea timpului de 

răspuns al sistemului în cazul manifestării 
unor astfel de fenomene meteorologice. 
Implementarea acestu i  pro iect  a         
asigurat omogenitatea rețelei de stații 
meteorologice în privința aparaturii 
folosite, creșterea frecvenței măsură-
torilor parametrilor meteorologici și 
acoperirea completă a intervalelor de 
m ă s u r a r e  m e te o r o l o g i c ă  p e n t r u 
zonele/arealele geografice în care sunt 
amplasate stațiile meteorologice. Astfel, 
prin această investiție s-a realizat 
continuitatea activității prin furnizarea 
șirurilor de date meteorologice necesare 
îndeplinirii activității meteorologice de 
bază prevăzute în legislația în domeniu, 
dezvoltarea activității de cercetare 
meteorologică și menținerea României la 
standardul grupurilor internaționale de 
cercetare. La finalul anului 2015, propor-
ția stațiilor meteorologice dotate cu 
echipamente automate a fost de 100% 
(fig. 1).
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Figura 1. Dezvoltarea rețelei de stații meteorologice automate
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În dotarea staț i i lor meteorologice 
automate sunt incluse traductoare 
spec i l iza te  pent ru  e fectuarea de 
măsurători automate de: radiație solară 
globală, radiatie difuză și netă, durată 

efect ivă de strălucire a Soarelui, 
vizibil i tate orizontală și fenomene 
meteorologice, grosime strat de zăpadă 
(fig. 2).

 
Procentul dotarii re?elei cu traductori meteorologici specializa?i

radia?ie solara globala radia?ie difuza ?i neta durata de stralucire Soare fenomene ?i vizibilitate strat de zapada

Figura 2. Procentul dotării rețelei cu traductori meteorologici specializați

Posturile pluviometrice au efectuat pe tot 
parcursul anului 2015 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 2015 conform pro-
gramelor stabilite. 86,3% din mesajele 
meteorologice elaborate la nivelul stațiilor 
meteorologice reprezintă mesajele 
sinoptice, 3,7% au fost mesaje ALERT 
naționale (de tip avertizări, agravări, 
meteor roşu) meteorologice asupra 
fenomenelor meteorologice periculoase 
care s-au manifestat la stațiile meteo-
ro log ice ,  6 ,2% au  con ț inu t  da te 
cl imatologice necesare alimentări i 
continue a bazei naţionale de date prin 
intermediul mesajelor CLIMAT I și II, 3,8% 
au fost reprezentate de mesajele 
agrometeorologice și 0,01% s-au referit la 

mesajele administrative emise de stațiile 
meteorologice în cazul manifestării 
fenomenele meteorologice cu carac-
teristici extreme în situații deosebite        
(fig. 3). În anul 2015 în programul 
nivometeorologic au fost efectuate 1910 
observații și măsurători asupra stratului 
de zăpadă în zonele cu risc de producere 
a avalanșelor.

Cele 14 stații meteorologice din 
România incluse în Rețeaua Clima-
tologică de Bază (Regional Basic 
Climatological Network) au elaborat și 
transmis lunar mesajele CLIMAT în flux 
internațional atât în format codificat binar, 
cât și alfanumeric.

L a b o r a t o r u l  d e  M e t o d i c ă  ș i 
Coordonarea Rețelei Meteorologice a 
avut în vedere, pe tot parcursul anului 
2015 ,  recuperarea și actualizarea 
permanentă a metadatelor stațiilor și 
posturilor meteorologice, necesare 
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Ponderea tipurilor de mesaje meteorologice elaborate de catre sta?iile meteorologice

Mesaje sinoptice

Mesaje CLIMAT I si II

Mesaje ALERT

Mesaje AGROMETEO
Mesaje administrative

Figura 3. Ponderea tipurilor de mesaje meteorologice elaborate de către stațiile meteorologice

în scopul asigurării fluxului operaţional de 
informaţ i i privind analiza dinamicii 
parametrilor meteorologici cu impact 
asupra agriculturii.

Informările agrometeorologice au 
inclus date specializate, respectiv indici 
termici, hidrici, starea solului la suprafaţă 
şi în adâncime, starea fito-sanitară, 
precum şi caracteristicile fenologice                
în funcţie de sezonul de vegetaţie                      
a l  c u l t u r i l o r  a g r i c o l e  ( p e r i o a d a 
rece/noiembrie-martie şi caldă /aprilie-
octombrie), aria de cuprindere fiind la 
nivel naţional sau regiuni de interes 
agricol – Moldova, Dobrogea, Muntenia, 
Oltenia, Banat-Crisana şi Transilvania-
Maramureş.

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

Totodată, s-a continuat validarea şi 
organizarea bazei de date fenologice la 

programelor de val idare a datelor 
meteorologice actuale și istorice. În anul 
2015, s-a participat la 10th EUMETNET 
Data Management Workshop, care a avut 
ca  temă pr inc ipa lă  de  dezbatere 
recuperarea datelor climatologice și a 
metadatelor asociate. Pe parcursul anului 
2015, au fost implementate documen-
tațiile dezvoltate în anul precedent, 
referitoare la procedurile și componentele 
so f tware  necesare  în  ac t i v i ta tea 
operațională a stațiilor meteorologice.

Pe tot parcursul anului 2015, s-a 
menținut un contact permanent cu 
Organizaţia Meteorologică Mondială 
refer i tor  la  actual izăr i le  codur i lor 
meteorologice și a metadatelor stațiilor 
meteorologice incluse în Volumul A.

OBSERVATII  
AGROMETEOROLOGICE

În cursul anului 2015, s-a continuat 
Programul de observaţii şi măsurători 
agrometeorologice pentru cele 55 staţii 
meteorologice din reţeaua de specialitate 
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culturile de grău de toamnă, porumb, 
floarea-soarelui, viţă de vie şi pomi 
fructiferi, în anul agricol 2014-2015. 
Standardizarea observaţiilor fenologice 
realizate în platformele agrometeo-
rologice din reţeaua de specialitate            
s-a efectuat  conform BBCH-cod,           
(BBCH – Monograph/ Growth Stages             
of  P lants ,  Germany,  1997,  ISBN                        
3-8263-3152-4), aplicând principiile de 
identif icare şi încadrare a fazelor 
fenologice specifice fiecărei specii 
agricole.

OBSERVAŢII 
NIVOMETEOROLOGICE

În cursul anului 2015, activitatea de 
nivometeorologie s-a desfăşurat în cadrul 
Serviciului Regional de Prognoză a Vremii 
Sibiu şi la 4 staţii meteorologice din zona 
montană monitorizată, unde s-au 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 (2055 m), din cadrul 
C.M.R. Transilvania-Sud, pentru ver-
santul nordic al Munţilor Făgăraş.

La staţiile cu program nivologic au fost 
efectuate 1084 observaţii nivometeo-
rologice zilnice pentru sezonul de iarnă 
2014-2015, în perioada 01 ianuarie –     
30 aprilie la staţiile Sinaia, Predeal şi      
01 ianuarie – 31 mai la staţiile Bâlea-Lac şi 
Vârful Omu. La sfârşitul anului, pentru 
sezonul de iarnă 2015-2016, au fost 
efectuate 664 observaţii la toate staţiile 
începând cu data de 10 octombrie. În total, 
în anul 2015, au fost efectuate 1748 
observaţii.

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

Structura stratului de zăpadă a putut fi 
determinată prin sondajele şi profilurile 
efectuate săptămânal, atunci când stratul 
de zăpadă a depăşit 20 cm. Acestea au 
fost efectuate atât în siturile prestabilite de 
lângă staţiile meteorologice, cât şi             
în alte situri, astfel: 122 în perioada                       
01 ianuarie - 31 mai 2015 (pentru sezonul 
de iarnă 2014 - 2015) şi 17 în intervalul                
27 noiembrie - 31 decembrie 2015 (pentru 
sezonul de iarnă 2015-2016); în total 139 
de măsurători.

Profilele efectuate la toate staţiile 
meteorologice au arătat existenţa unui 
grad mare de instabilitate în fiecare lună, 
cristalele faţetate şi tip cupă fiind regăsite 
în structura stratului de zăpadă încă din 
luna februarie.

Din graficul anual al parametrilor 
nivometeorologici măsuraţi zilnic, se 
observă variaţiile importante ale grosimii 
stratului de zăpadă, ca şi alternanţa 
perioadelor mai reci cu unele calde, ce au 
favorizat topirea parţială şi umezirea 
zăpezii la suprafaţă. La staţiile Predeal şi 
Sinaia zăpada s-a topit progresiv spre 
sfârşitul lunii aprilie, în timp ce depăşea     
1 m la Vârful Omu şi 2 metri la Bâlea-Lac.
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Aspecte din cursul efectuării sondajelor nivologice de la Bâlea-Lac (2015.02.17 – Lungu Cristian; 
2015.03.30 – Radu Emilian şi Bălău Alain) şi  Vârfu Omu (2015.05.09 – Manta Radu şi Gheorge 

Porancia) şi profilele stratigrafice

Aplicaţia Gelinivww 3.3.2: Graficul parametrilor nivometeorologici măsuraţi la staţiile cu program nivologic,
în perioada decembrie-aprilie din sezonul 2014-2015
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Grosimea maximă a stratului de zăpadă 
din platforma staţiilor meteorologice cu 
program nivologic s-a înregistrat la Bâlea-
Lac, în data de 7 aprilie şi a avut valoarea 
de 244 cm. La celelalte staţii, cele mai 
mari valori au fost de 172 cm la Vârfu Omu 
(7-9 aprilie), 86 cm la Sinaia (7-8 martie) şi 
57 cm la Predeal (9-10 februarie). La 
Bâlea-Lac, zăpada a măsurat peste           
200 cm timp de 63 de zile (între 9-11 
februarie, 26 februarie, 28 februarie-      
17 aprilie, 19-28 aprilie 2015). Au avut loc 
mai multe episoade cu ninsori abundente, 
în cursul cărora s-au depus cantităţi 

 

Variaţia grosimii stratului de zăpadă la staţiile cu program nivologic 
şi scara celor două masive montane monitorizate, în sezonul      

2014 – 2015           

însemnate de zăpadă, crescând astfel şi 
riscul declanşării avalanşelor.

Pe parcursul sezonului de iarnă    
2014-2015, atât în masivele monitorizate 
cât şi în celelalte masive montane din 
ţară, au fost 60 de consemnări privind 
avalanşele şi curgerile de zăpadă 
observate în teren (peste 120 de cazuri) 
pe parcursul a 43 de zile. Au fost afectate 
şosele şi 53 de persoane, din care 23 au 
fost surprinse de avalanşe, 9 îngropaţi 
parţial şi 5 total; nu a fost nici o victimă 
decedată.  
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Frecvenţa de utilizare a gradului maxim de risc de avalanşă la zilele 
cu avalanşe din sezonul 2014-2015                                           
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În total cursul sezonului 2014-2015 au fost 
emise 132 de buletine zilnice si 14 
informări bisăptămânale.

Metodologii de evaluare a riscului de 
avalanşă.

Estimarea riscului de avalanşă este 
realizată în conformitate cu scala 
europeană de risc de avalanşă, care 
defineşte gradele de risc pentru un masiv, 
luând în considerare numărul de avalanşe 
posibile, precum şi arealul care poate fi 
afectat.

Pentru sezonul 2014-2015, luând în 
considerare riscul maxim de avalanşă 
est imat pentru cele două masive 
montane moni tor izate,  Bucegi  ş i 
Făgăraş, cel mai des folosit a fost cel 
însemnat (59,2 %), urmat de cel moderat 
(37,5 %) şi mare (3,3%). Nu a fost estimat 
riscul foarte mare şi redus. Riscul de 
avalanşă estimat a fost folosit în proporţii 
egale pentru cele două masive, atât la 
altitudini mai mari de 1800 metri, cât şi 
mai mici.

2015.01.09, Maramureş, 
DN18 blocat; foto: rtv.net 

2015.01.31, Valea Bâlii, 
Făgăraş,http://avalanse.blogspot.ro

/ 

2015.02.26, Munţii Bucegi, Sinaia, 
http://spynew.ro 

   

2015.03.28-29 - Munţii 

Bucegi, Diham-Mălăşti; 
//ionutvoda.ro/ 

2015.04.03 - Munţii Rodnei, 

http://www.ziare.com/stiri/ 

2015.05.01, Munţii Făgăraş,  

Căldarea Bâlii, foto: Alain Bălău 

   

2015.12.06_Munţii Bucegi, 

Vâlcelul Dracilor 

2015.12.09_Ceahlău 2015.12.14_Făgăraş, Valea 

Alrgeşului 

   

 

Cazuri de avalanşă din cursul anului 2015
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În cursul anului 2015, membrii colectivului 
de nivometeorologie au participat şi la 
diferite cursuri, întruniri, consfătuiri şi 
sesiuni ştiinţifice:

A fost prezentată la cea de a-7-a 
Conferinţă Internaţională ″Aerul şi 
Apa, Componente ale Mediului″, de la 
Cluj-Napoca, din 20-22 martie 2015, 
lucrarea ″Synoptic Conditions for 
Avalanche Cases in Romania″, autor 
Narcisa Milian.

În perioada 28-29 martie 2015, la 
Cabana Diham, în Munţii Bucegi, 
Atelierul de formare în domeniul 
nivologiei şi al avalanşelor, organizat 
de Asociaţia Montană Carpaţi, în 
co l abo ra re  cu  Facu l t a t ea  de 
Geografie, Universitatea din Bucu-
reşti, Administraţia Naţională de 
Meteorologie şi Salvamont Buşteni. 
Din partea Administraţiei Naţionale de 
Meteorologie a participat ca lector 
Irinel Gheorghe Grigore, de la staţia 
meteorologică Sinaia.

În cadrul proiectului Snowball, au fost 
efectuate campanii de măsurători în 
zona staţiilor meteorologice Bâlea-
Lac şi Sinaia.
Au fost  făcute două campani i           

(19 februarie şi 16 aprilie 2015) de 

măsurători nivologice pentru verficarea şi 
actualizarea cunoştinţelor personalului 
de la staţia meteorologică Bâlea-Lac şi 
SRPV Sibiu. 

Meteorologii de la Bâlea-Lac şi SRPV Sibiu, la campaniile de măsurători nivologice din                           

19.02 şi 16.04.2015
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În perioada 04-07 iunie 2015, Narcisa 
Milian, de la SRPV Sibiu, a participat 
î m p r e u n ă  c u  r e p r e z e n t a n t u l 
Salvamont Sibiu, Adrian David, la cea 
de a 18-a Întrunire a Serviciilor 
Europene de Prevenire a Avalanşelor 
(EAWS – European Avalanche 
Warning Services), care a avut loc la 
R o m a ,  I t a l i a ,  o r g a n i z a t ă  d e 

Meteomont şi AINEVA. La întâlnire au 
participat reprezentanţi ai Serviciilor 
de Prevenire a Avalanşelor din 12 țări 
europene și invitați din Canada. Au 
fost prezentate două postere, privind 
activitatea de nivologie la 10 ani de la 
înfiinţare, precum şi despre proiectul 
Snowball.

În perioada 26-28 octombrie 2015, în 
cadrul proiectului Snowball, Narcisa 
Milian, de la SRPV Sibiu, a participat la 
întâlnirea anuală de la Timişoara, unde 
s-au discutat aspecte legate de 
derularea fiecărui worpackage al 
proiectului, unde sunt incluse date 
privind avalanşele ce au avut loc de-a 
lungul timpului la noi în ţară, starea 
zăpezii şi posibilitatea obţinerii de 
informaţii satelitare care să ajute la 
monitorizarea şi prevenirea cazurilor 
de avalanşă.

“Variaţiile parametrilor nivometeo-
rologici în cursul iernii 2014-2015”, 
Sesiunea anuală de Comunicări 
Ştiinţifice a Administraţia Naţională de 
Meteorologie, 19-20.11.2015, Narcisa 
Milian, Mihaiela Stăncescu, Irinel 
Grigore.

”Integrarea datelor de teledetecţie, din 
modelare şi in-situ, pentru evaluarea 

parametrilor stratului de zăpadă şi a 
hazardelor asociate           în 
p e r s p e c t i v a  s c h i m b ă r i l o r            
climatice – proiectul SNOWBALL”, 
Sesiunea anuală de Comunicări            
Ştiinţifice a Administraţiei Naţionale 
de Meteorologie, 19-20.11.2015, 
G h e o r g h e  S t ă n c ă l i e ,  A n d r e i 
Diamandi, Cătăl in Dumitrache, 
Roxana Bojariu, Vasile Crăciunescu, 
Denis Mihăilescu, Narcisa Milian, 
Rune Solberg, Arnt Salberg, Mircea 
Voiculescu, Marcel Török.

OBSERVAŢII DE ALTITUDINE

Aerologia este o ramură a meteorologiei 
care studiază fenomenele şi proprietăţile 
fizice ale atmosferei libere (acea parte a 
atmosferei ce se află deasupra stratului 
de aer unde nu se mai resimte influenţa 
suprafeţei terestre). Scopul principal al 
aerologiei îl reprezintă cercetarea variaţiei 
elementelor meteorologice în atmosfera 
liberă.Măsurătorile meteorologice din 
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altitudine (radiosondajele şi sondajele 
Pilot) sunt utilizate, cu prioritate, în 
următoarele domenii:

elaborarea şi fundamentarea prog-
nozelor meteorologice pe diferite 
termene de timp;
date de intrare pentru modelele 
numerice;
protecţia navigaţiei aeriene (civile şi 
militare);
schimbul internaţional reciproc de 
date;
protecţia mediului înconjurător
studii privind apariţia şi evoluţia 
diferitelor fenomene meteorologice 
periculoase;
studii de amplasament ale diferitelor 
obiective industriale;
constituirea fondului naţional de date;
cercetarea teoretică, parametrică şi 
aplicată, etc.

În anul 2015, a continuat programul de 
măsurători meteorologice în altitudine la 
Observatorul Aerologic Bucureşti - Afumaţi 
cu două radiosondaje pe zi (la termenele 

00 00standard 00  şi 12  UTC). Măsurătorile au 
fost efectuate cu echi-pamentul de 
radiosondaj DigiCORA III, modernizată 
pentru tipul de radiosonde RS 92 şi          
RS41-SG, cu sistemele de determinare a 
vântului Loran-C şi GPS.

De asemenea, s-au efectuat sondaje 
de vânt cu balonul PILOT, zilnic la termenul 

00
standard de observaţie 06  UTC, la staţia 
Aerologică Bucureşti - Afumaţi.

Monitoringul datelor aerologice 

Monitoringul observaţiilor aerologice s-a 
realizat în mod sistematic folosindu-se 
proceduri automate, grafice şi numerice şi 
a constat în prelucrări zilnice şi prelucrări 
numerice în flux lent.

Prelucrări zilnice (în timp real)

Acestea se efectuează pentru fiecare 
mesaj transmis şi preluat automat din 
sistemul informaţional. Principalele 
prelucrări constau în:

Controlul calitaţii şi validarea 
datelor, în cadrul căruia se execută:

- Verificarea formatării mesajelor şi        
codificarea corectă a parametrilor;
- Verificarea preciziei şi consistenţei 
datelor măsurate;
- Completarea mesajului şi efectuarea 
corecţiilor, când este cazul;
- Stocarea temporară a mesajelor în 
fişiere lunare temporare.

Calculul unor parametri derivaţi 
necesari activităţii operative de 
prognoza a vremii şi în special în cea 
de nowcasting. Se calculează:

- înălţimile de geopotenţial la nivelurile 
de presiune standard (1000, 925, 850, 
700, 500, 400, 300, 250, 200, 150, 
100, 70, 50 şi 30 hPa);
- temperatura potenţială şi echivalent-
potenţială la nivelurile standard 
cuprinse în stratul sol – 200 hPa;
- componentele zonale şi meridianale 
ale vântului;
- umezeala relativă şi specifică în 
stratul sol – 500 Mb.;
- conţinutul de apă precipitabilă în 
stratul sol – 100 Mb.;
- înalţimea tropopauzei;
- înalţimea punctului de cumulizare;
-temperatura la sol necesară cumu-
lizării;
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- înălţimile izotermelor de 0°C, -6°C,        
-10° C si -15° C;

- indicii de instabilitate convectivă a 
aerului (Showalter, Whiting, Total 
Totals şi SWEAT);

- indicele de disconfort (Heat index) 
pentru sezonul cald şi de vreme 
severă (Wind Chi l l )  pentru 
sezonul rece.

Elaborarea grafică a diagramelor 
termodinamice STUWE pe care sunt 
reprezentate structurile verticale de 
temperatură, temperatura echivalent-
potentială, umezeală specifică, 
umezeală relativă, vântul şi geo-
potenţialul la sol şi la nivelurile 
izobarice standard (fig. 1). Tot pe 
aceste diagrame sunt înscrise valorile 
parametrilor derivaţi, mentionaţi la 
punctul anterior.

Fig. 1. Diagrama termodinamică STUWE

Elaborarea graficelor cu variaţiile 
zilnice pe perioade de 7 zile (fig. 2), 
premergătoare datei curente (compa-
rativ cu mediile lunare multi-anuale 
corespunzătoare) ale parametrilor 
mentionaţi mai jos:

- Presiunea la sol şi înălţimea de 
geopotenţial la principalele niveluri 
izobarice standard;
- Temperatura la nivelul solului şi la 
aceleaşi niveluri de presiune stan-
dard;

- Umezeala specifică în stratul            
SOL – 500 hPa;
-  Umezeala re lat ivă în stratul              
SOL – 500 hPa;
- Conţinutul de apă precipitabilă în 
stratul sol – 100 Mb.;
- Înălţimile izotermelor de 0°C, -6°C, 
–10°C si -15°C;
- Indicii de instabilitate convectivă a 
aerului (Showalter, Whiting, Total 
Totals şi SWEAT).
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Fig. 2. Variaţia zilnică faţă de mediile lunare multianuale.

Crearea fişierului cu date pentru 
activitatea de nowcasting, care 
conţine:

-  umezea la  re la t i vă  în  s t ra tu l           
SOL – 500 hPa;
- componenta vestică a vântului la 
nivelul de 500 hPa;
- înălţimile izotermelor de 0° C, -6° C,    
-10° C si -15° C.

Prelucrări numerice în flux lent

Acestea se efectuează la intervale diferite 
de timp în funcţie de perioada analizată 
(lunară, anotimpuală sau anuală) şi sunt 
necesare în vederea obţinerii parametrilor 
climatologici de altitudine utilizaţi la 
elaborarea şi fundamentarea diferitelor 
studii aeroclimatologice precum şi pentru 

folosirea lor ca input al modelelor 
numerice de diagnoză şi prognoză a 
schimbărilor climatice zonale.

Cele mai importante dintre lucrările şi 
operaţiile dedicate realizării obiectivelor 
menţionate sunt;

Actualizarea bazei de date aero-
logice

La începutul fiecărei luni fişierele cu 
TEMP-urile din luna precedentă sunt 
supuse unui set de aplicaţii având 
următoarele funcţii în organizarea şi 
gestionarea datelor:

Completarea mesajelor (când este cazul) 
cu datele lipsă;
Validarea de fond (finală) a tuturor 
da te lo r  ex i s ten te  în  f i ş i e re le 

Ø

Ø
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temporare, folosind procedurile 
complete (zilnice şi lunare) de analiza 
(numerică şi  graf ică),  anter ior 
elaborate;
Decodificarea automată a mesajelor, 
reformatarea şi actualizarea bazei de 
date cu datele măsurate, validate şi 
prelucrate;
Completarea arhivei primare de date 
(anuarul de mesaje) cu mesajele 
validate.

Calculul  medi i lor  lunare ale 
parametrilor aerologici de baza 
(înălţimi de geopotenţial, temperatură, 
umezeală) la nivelurile izobarice 
standard, ale parametrilor tropopauzei 
şi principalelor izoterme precum şi ale 
unor parametri derivaţi precum 
umezeala (relativă şi specifică) în 
stratul SOL – 500 hPa şi conţinutul de 
apă precipitabilă în stratul sol –          
100 Mb.;

Determinarea valorilor extreme ale 
înălţimilor de geopotenţial şi tempe-
ratura la nivelurile izobarice standard 
şi actualizarea fişierelor;

Calculul mediilor anotimpuale şi 
anuale ale parametrilor aerologici de 
bază (inălţ imi de geopotenţial, 
temperatură, umezeală) la nivelurile 
izobarice standard, ale parametrilor 
tropopauzei şi principalelor izoterme 
precum şi ale parametrilor derivaţi de 
umezeală (relativă şi specifică) în 
stratul SOL – 500 hPa şi conţinutul           
de apă precipi tabi lă în stratu l               
sol– 100 Mb.;

Pre lucrăr i  d iverse  necesa re 
elaborării unor studii sau rapoarte 
aerologice.

Ø

Ø

Observaţii radiometrice - la 8 staţii 
meteorologice din reţeaua naţională 
(Bucureşti, Constanţa, Craiova, Galaţi, 
Timişoara, Deva, Cluj Napoca şi Iaşi) s-au 
făcut măsurători radiometrice la orele 0, 6, 
9, 12, 15, 18 în timp solar local.

Observaţii de chimia aerului - la 
staţia meteorologică de la Fundata, 
inclusă în programul internaţional GAW 
(Global Atmospheric Watch), s-au 
efectuat  măsurător i  asupra unor 
parametri chimici ai aerului care includ  
bioxidul de azot, ozonul troposferic şi 
aciditatea precipitaţiilor.

Observaţii de ozon total  - în anul 
2015 a continuat efectuarea măsurătorilor 
de ozon total la Bucureşti, înregistrarea 
acestora pe calculator şi transmiterea lor 
la centrul mondial de colectare din 
Canada. Determinarea conţinutului total 
de ozon s-a efectuat zilnic (exceptând 
zilele cu precipitaţii), într-un interval cât 
mai larg de grosimi optice ale atmosferei, 
în general, între orele 09 - 16 (timp local).

OBSERVAŢII RADAR

Radarele meteorologice din cadrul 
Reţelei Naţionale de Radare Meteo-
rologice au furnizat date deosebit de 
importante despre sistemele noroase (ex. 
stadiu de dezvoltare, direcţie şi viteza de 
deplasare, tendinţa de evoluţie), precipi-
taţiile asociate acestora, precum şi alte 
fenomene meteorologice asociate (ex. 
căderi de grindină, precipitaţii abundente, 
intensificări ale vântului). Aceste date au 
contribuit semnificativ în procesul de 
monitorizare a fenomenelor meteo-
rologice în România, aducând, de 
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asemenea, un aport important în procesul 
de emitere a avertizărilor de vreme 
severă, de tip nowcasting.

Acest lucru a fost posibil datorită unei 
foarte bune disponibilităţi medii anuale a 
datelor radar.

În decursul anului 2015 a fost atent 
urmărită funcţionarea radarului în banda 
C de la Craiova, aflat în perioada de 
garanţie, ca urmare a upgrade-ului 
receptorului vechi (analogic), la unul 
modern, de tip digital. Acest lucru a fost 
realizat întrucât, în funcţionarea radarului 
modernizat, au existat câteva necon-
formităţi. De asemenea, pentru cele două 
radare în banda C, amplasate la Bucureşti 
şi Craiova, s-a identificat posibilitatea de a 
înlocui cât mai rapid staţia de lucru 
principală (host), care comandă sistemul 
radar cu staţia de lucru de la distanţă 
(remote), în condiţiile în care cea dintâi 

amintită prezintă probleme de tip software. 
Acest lucru este necesar pentru o 
continuitate a observaţiilor şi, implicit, 
pentru o disponibilitate cât mai mare a 
datelor radar în zona Câmpiei Române. 
Cu staţia de lucru remote, caracteristică fie 
radarului Bucureşti, fie a celui de la 
Craiova, este posibilă afişarea atât a 
produselor generate la sfârşitul fiecărei 
scanări cât şi a celor generate în timp real 
de fiecare dintre cele două radare. În acest 
fel s-a pus la dispoziţia meteorologilor 
nowcasting un nou instrument de compa-
rare şi completare a informaţiilor radar 
dintr-o zonă dată, comună celor două 
sisteme radar. În figura 1, sunt prezentate, 
ca exemplu, imagini (în timp real) de la 
Bucureşti şi Craiova, afişate pe calcu-
latorul radar dedicat, cu aplicaţia dedicată 
a radarului de la Bucureşti.

Fig. 1. Radar Bucureşti – Imagini de reflectivitate în timp real – EDGE Realtime Filtered Intesity 
(Horizontal) de la Bucureşti (stânga) şi de la Craiova (dreapta), afişate pe calculatorul radar 

de la Bucureşti
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Pentru a fi posibilă prelucrarea automată a 
datelor radar provenite de la sistemele 
amplasate la Bucureşti ş i Craiova, 
reprezentate sub formă de produse 
codificate într-o grilă de tip Cartezian, de 
rezoluţie 1x1 km, s-au construit o serie de 
scripturi automate de decodificare şi 
afişare a acestora. Dezvoltarea acestor 
scripturi a fost necesară deoarece apli-
caţia dedicată prelucrării şi afişării datelor, 
disponibilă de la producător, nu permite 
analiza automată a unui set mare de date. 
Aceste cripturi au fost scrise utilizând 
pachetul software open source R şi 
librăriile geospaţiale necesare. Prin 
folosirea acestor scripturi, utilizatorul de 
date radar are posibilitatea de a prelucra 
un set de date ce se poate extinde de la 
câteva minute până, de exemplu, la 
câteva săptămâni. Astfel, este posibilă 

punerea în evidenţă a caracteristicilor  
(ex. media) câmpului de precipitaţii, 
precum şi a valorii reflectivităţii ecoului 
radar. Aceste scripturi sunt foarte utile, de 
asemenea, pentru analiza statistică a 
diverşilor parametri radar disponibili          
(ex. ecourile mai mari decât un anumit 
prag de reflectivitate). Figura 2 redă 
câmpul de reflectivitate la elevaţia de 0.5°, 
din data de 11 mai 2015, ora 11:53 UTC, 
reprezentată în grila de tip polar, afişată 
cu aplicaţia software specializată EDGE.

Acelaşi câmp, de această dată deco-
dificat din produsele de tip Cartezian, cu 
ajutorul scripturilor amintite mai sus, este 
redat în figura 3. Ora este diferită, 
deoarece aceasta este caracteristica 
momentului de timp în care produsul de 
tip Cartezian este produs.

Fig. 2. Câmpul de reflectivitate din data de 11 mai 2015, 
ora 11:53 UTC, la elevaţia de 0.5°, din aria de acoperire 

a radarului de la Bucureşti

Fig. 3. Câmpul de reflectivitate din data de        
11 mai 2015, ora 11:56 UTC, la elevaţia de 0.5°, 
din aria de acoperire a radarului de la Bucureşti
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Produse Satelitare Noi

În anul 2015 au fost adaptate şi testate 
mai multe produse satelitare în vederea 
introducerii în activitatea operativă:

OBSERVAŢII SATELITARE

1. Produsul satelitar HRV Clouds (fig. 
1), RGB format din combinația de canale 
spectrale 12, 12, 09i, este obţinut pe baza 
datelor de la satelitul Meteosat. Acesta 
este dedicat monitorizării detaliate a 
norilor din regiunea Europei. Se bazează 
pe datele de la senzorul MSG SEVIRI, 
c o mb i n â n d  c a n a l e l e  H RV  ( H i g h 
Rezolution Visible) şi IR 10.8.

Tabel 1. Informații tehnice pentru produsul HRV Clouds

Bandă Canal Interval Gamma Gamma2 

Red  12 (HRV) 0...+100% 1.0 1.0 

Green 12 (HRV) 0...+100% 1.0 1.0 

Blue 09i (IR10.8i) +323...+203K 1.0 1.0 

 

Fig. 1. Exemplu de produs HRV Clouds pentru România
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Fig. 2. Interpretarea culorilor din imaginile HRV Cloud

2. Produsul satelitar HRV Fog             
(fig. 3), RGB format din combinația de 
canale spectrale 03, 12, 12, este obţinut 
pe baza datelor de la satelitul Meteosat 
10. Acesta este dedicat monitorizării 
detaliate a ceţii din regiunea Europei. Se 
bazează pe datele de la MSG SEVIRI, 
comb inând  cana le l e  HRV (H igh 
Rezolution Visible) şi NIR 1.6 (Tabel 2).

Tabel 2. Informații tehnice pentru produsul HRV Fog

3. Produsul satelitar Enhanced IR 
10.8 vizualizează la rezoluție maximă 
imaginile satelitare în IR10.8 în care 
temperaturile variază între 200 K și 240 K 
și sunt colorate artificial de la roșu la 
albastru (fig. 5, 6). Acest lucru permite o 
discriminare mai ușoară a vârfurilor reci 
ale norilor și identifică anumite carac-
teristici cum ar fi formele de inel rece și de 
U ale furtunilor, acestea fiind buni 
indicatori ale convecției severe.

RAPORT ANUAL  2015

Bandă Canal Interval Gamma Gamma2 

Red  03 (NIR 1.6) 0...+70% 1.0 1.0 

Green 12 (HRV) 0...+100% 1.0 1.0 

Blue 12 (HRV) 0...+100% 1.0 1.0 
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Fig. 3. Exemplu de produs HRV Fog pentru România.

Fig. 4. Interpretarea culorilor din imaginile HRV Fog
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Fig.5. Exemple pentru produsul „Enhanced IR 10.8” pentru suprafața României din 29.07.2015

 

 

 

Fig. 6. Exemple de convecție observate cu ajutorul produsului „Enhanced IR 10.8” pentru suprafața 
României din 29.07.2015
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-“Inelul rece” și “Forma U/V rece” sunt 
perechi de zone reci și calde situate 
deasupra convecției puternice ale 
furtunilor. Denumirea originală a acestor 
trăsături a fost cea de “enhanced-V”( o 
structură sub forma literei “V” situată 
deasupra norilor convectivi) forma poate fi 
vizualizată doar pe imagini satelitare în 
infraroșu. Trăsăturile unui “inel rece” pot fi 
diferențiate pe baza formelor.

În situații unde este prezentă forfe-
carea vântului de nivel superior, se 
dezvoltă forma rece U/V. Conform 
investigațiilor anterioare, inelele reci apar 
în mod normal în medii cu forfecare slabă 
a vântului, în timp ce forfecările puternice 
rezultă în urma dezvoltării formelor U/V 
reci. 

Astfel, ar fi indicat ca produsul „IR 10.8 
Îmbunătățit” să fie utilizat în combinație cu 
HRVIS și Severe Storms RGB pentru a 
rafina caracteristicile determinate ale 
supercelulelor.

HRVIS este un produs format din 
canalul HRV (pentru benzile roșu și verde) 
suprapus  pes te  cana lu l  IR  10 .8          

(pentru banda albastru). Deoarece există 
o diferență de rezoluție între HRV și 
IR10.8, calculul pentru HRVIS RGB este 
mai complex. Procesul prin care acest 
RGB este determinat poartă denumirea 
de downscaling. Prin acest proces, 
rezoluția imaginii în IR10.8 este mărită cu 
3 x 3 pixeli.

Acest produs arată structura tridi-
mensională și distribuția temperaturii 
vârfurilor norilor de furtună, lucru folositor 
în monitorizarea intensității furtunilor 
convective, discriminarea sistemelor 
noroase ale diferitelor extinderi verticale și 
recunoașterea structurilor la scară mică, 
în special nori convectivi joși și a ceții.

4. Produsul satelitar HRV Severe 
Storms ( f ig .  7) ,  RGB format d in 
combinația de canale spectrale 12,       
12, 09-04 (Tabel 3), ajută la detectarea 
celor mai puternice furtuni (ce prezintă 
curenți ascendenți de mari dimensiuni).

Acest HRV prezintă o rezoluție mai 
mare față de celelalte canale spectrale. 

Tabel 3. Informații tehnice pentru produsul HRV Severe Storms

Bandă Canal Interval Gamma Gamma2 

Red  12 (HRV) 70...+100% 1.0 1.0 

Green 12 (HRV) 70...+100% 1.0 1.0 

Blue IR10.8-IR3.9 -60...-40 K 2.0 1.0 
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Fig. 7. Produs HRV Severe Storms pentru România (19.08.2015, orele 05:15 – 06:00 UTC) 

Fig. 8. Interpretarea culorilor din imaginile HRV Severe Storms
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5. Produsul satelitar NAR SST: North 
A t l a n t i c  R e g i o n a l  S e a  S u r f a c e 
Temperature - Temperatura Suprafeţei 
Mării este obținut în mod operațional în 
cadrul centrului OSI-SAF (Ocean and Sea 
Ice Satellite Application Facility).

Descrierea produsului NAR SST:
- acoperire: mările Europei şi Atlanticul 
de Nord.

-  d a t e  s a t e l i t a r e  u t i l i z a t e : 
Metop/AVHRR si SNPP/VIIRS.
- rezoluţie temporală: 4 produse/zi
- rezoluţia spatială: 2 km
- diseminarea datelor: EUMETCast  
(în format grib2) şi Ifremer FTP         
(în format NetCDF)
- formatul datelor: grib2/NetCDF

Fig. 9. Produs NAR SST pentru Europa (29.09.2015, ora 13:00 UTC)
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6. Produsele satelitare NWCSAF MSG 
PCPh (Precipitation Clouds from Cloud 
Physical Properties – Nori Precipitabili 
rezultați în urma analizei Proprietăților 
Fizice ale Norilor) și NWCSAF MSG 
CRPh (Convective Rainfall rate from 
Cloud Physical Properties – Rata 
Precipitațiilor Convective rezultată în 
urma analizei Proprietăților Fizice ale 
Norilor).

Produsul PCPh oferă informații cu privire 
la probabilitatea de producere a preci-
pitațiilor exprimată în procente de la 0 la 
100 determinată în urma utilizării datelor 
cu privire la proprietățile microfizice ale 
norilor iar produsul CRPh oferă informații 
cu privire la rata precipitațiilor convective 
exprimată în mm/h.

Fig. 10. Produsul PCPh în data de 01.10.2015

Fig. 11. Produsul CRPh în data de 01.10.2015
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7. Produsul satelitar NWCSAF MSG 
SPhR (SEVIRI Physical Retrieval). Acest 
produs oferă informații cu privire la 
cantitatea de vapori de apă conținută într-
o coloană verticală de aer într-o secțiune 
transversală în diferite straturi ale 
troposferei, precum și valori ale unor 
indicatori de stabilitate (Indicele de 
instabilitate K, Indicele de instabilitate 
Showalter). Algoritmul de obținere al 
acestui produs utilizeaza atât date 
sate l i tare MSG cât  ș i  date NWP 
(temperatura la suprafața solului, 
presiunea la suprafață, temperatura 
aerului la diferite niveluri de presiune 
standard, etc). Produsele NWCSAF MSG 
SPhR sunt următoarele:

 - Conținutul total de apă precipitabilă 
din aer ;
- Conținutul de apă precipitabilă din 
nori la nivel inferior 1013 hPa până la 
850 hPa (mm);
-Conținutul de apă precipitabilă din 
nori la nivel superior < 437 hPa (mm);
- Conținutul de apă precipitabilă din 
nori la nivel mediu 840 hPa până la 
437 hPa (mm);
- Indicele LI (Lifted Index);
- Indicele de instabilitate Showalter 
(SHW);
- Indicele de instabilitate K (KI).

Fig. 12. Conținutul de apă precipitabilă din nori la Nivel Superior în data de 25.11.2015, ora 10:15
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Fig. 13. Indicele de instabilitate K în data de 25.11.2015, ora 10:15

Fig. 14. Indicele de instabilitate Showalter în data de 25.11.2015, ora 10:15
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Fig. 15. Conținutul total de apă precipitabilă din aer în data de 25.11.2015, ora 10:15

8. Produsul satelitar NWCSAF MSG 
High Resolution Winds (Vânturi de 
înaltă rezoluție). Acest produs, dezvoltat 
de către AEMET (Serviciul Național de 
Meteorologie al Spaniei), oferă informaţii 
despre vânturi și la traiectoriile acestora, 
la diferite niveluri de presiune din 
atmosferă (100-400 hPa, 400-600hPa, 
600-800 hPa, 800-1000 hPa). Aceste date 

sunt utilizate în special în activitățile de 
prognoză de scurtă durată pentru 
monitorizarea și emiterea de avertizări în 
cazul apariţiei vânturilor puternice. 
Algoritmul de obținere al acestui produs 
utilizează atât date satelitare MSG cât și 
date ECMWF (temperatura și viteza 
vântului la diferite niveluri de presiune).

16. Produsul HRW în data de 17.12.2015, ora 07:30 la 100-400 hPa
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Fig. 17. Produsul HRW în data de 17.12.2015, ora 07:30 la 400-600 hPa

Fig. 18. Produsul HRW în data de 17.12.2015, ora 07:30 la 600-800 hPa
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Fig. 19. Produsul HRW în data de 17.12.2015, ora 7:30 la 800-1000 hPa

Fig. 20. Produsul HRW în data de 17.12.2015, ora 08:15 la diferite niveluri de presiune

În prezent, EUMETCast Europa are 
atribuită o rată netă de transfer de 20.5 
Mbps pentru transponderul (trans-
miţătorul) de pe EUTELSAT 9A. Rata 
maximă de date utilizabile pe trans-

ponderul 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 
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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. 

Fig. 21. Sistemul actual de recepție, prelucrare, vizualizare și diseminare a datelor de la sateliții de 
observare a Pământului

Pentru receptionarea serviciului de 
volum mare, a fost necesară instalarea 
unei antene mai mari (cel puţin 1.8m 
pentru poziţia geografică a României).

Receptoarele DVB-S au fost înlocuite 
cu receptoare pe deplin conforme cu          
DVB-S2. 

În acest an s-a început și finalizat 
instalarea, configurarea și testarea noilor 
echipamente EUMETCast DVB-S2 și a 
software-ului 2 met! de recepţie şi 
prelucrare a datelor satelitare şi s-a 
realizat migrarea lanţului operativ pentru 
produsele satelitare pe noul sistem. 

SISTEMUL NAŢIONAL DE 
TELECOMUNICAŢII 
METEOROLOGICE

Sistemul Meteorologic Integrat Naţional 
(SIMIN) are la bază un sistem de 
telecomunicaţii meteorologice specializat 
având o reţea de telecomunicaţii meteo-
rologice care asigură conectivităţile şi 
transferul operativ al datelor primare şi 
prelucrate în întreaga reţea meteorologică 
a  A d m i n i s t r a ţ i e i  N a ţ i o n a l e  d e 
Meteorologie.

Prin această reţea de telecomuni-
caţii, datele şi produsele meteorologice 
sunt colectate de la amplasamentul 
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senzori lor şi locaţi i lor radar, sunt 
transmise la Serviciile Regionale de 
Prognoză a Vremii(SRPV) şi la Centrul  
Naţional de Prognoză Meteorologică 
(CNPM) pentru validare, pentru realizarea 
produselor colective precum şi pentru 
procesarea acestora. De la Centrul 
Naţional sunt transmise către SRPV-uri 
datele şi informaţiile necesare pentru 
elaborarea prognozelor locale (ca de 
exemplu :  date le  de suprafa ţă ş i 
aerologice, informaţiile de la sateliţii 
meteorologici, produse radar la nivelul 
întregii ţări, produse GRIB din modelele 
meteorologice etc.).

În anul 2015, 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 transportul datelor şi produselor 
meteorologice în interiorul sistemului 
meteorologic naţional.

Pentru ca datele să fie distribuite 
conform cerinţelor între site-uri se 
utilizează o reţea de arie largă (WAN) ce 
asigură conectivităţile ca în figura.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 reţea  4 

amplasamente radar (Bârnova, Medgidia, 
Târnăveni şi Oradea), 6 SRPV-uri (Bacău, 
Constanta, Sibiu, Cluj, Timişoara şi 
Craiova) şi CNPM Bucureşti, fiind o reţea 
full-duplex  cu 11 noduri. 

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

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

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

Reţeaua WAN este utilizată în plus şi 
pentru comunicaţii de voce (Voice over 
IP), sistemul fiind realizat cu echipamente 
CISCO. Prin intermediul acestui sistem se 
pot efectua convorbiri telefonice 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.

A d m i n i s t r a ţ i a  N a ţ i o n a l ă  d e 
Meteorologie este conectată la Reţeaua 
Globală de Telecomunicaţii GTS prin 
infrastructura Reţelei Regionale de 
Comunicaţii de Date Meteorologice – 
RMDCN (Regional Meteorological Data 
Communication Network).  În cadrul GTS, 
Centrul Naţional Bucureşti are conexiuni 
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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 

meteorologice din reţeaua OMM şi sunt 
transmise datele naţionale în mod 
operativ astfel încât să fie respectate 
obligaţiile ce revin României în cadrul 
OMM. 

Arhitectura sistemului de telecomunicaţii este prezentată în figura1.

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL 
FONDULUI NAŢIONAL DE DATE 

METEOROLOGICE

Principalele date primare/brute din 
Baza de Date a Administraţiei Naţionale 
de Meteorologie încărcate în cursul anului 
2015 sunt:

date climatologice generale ( orele de 
observaţie 00, 06, 12, 18 ) şi de 

sinteză de la 159 staţii în funcţiune 
(automate şi clasice) orare/zilni-
ce/lunare, anul 2015, validate;
date operative sinoptice  (orare) de la 
159 staţii pentru 2015, validate formal;
date operative pluvio zilnice de la 65 
posturi pentru 2015, validate formal; 
date orare de temperatură, presiune şi 
umezeala aerului, 27 staţii clasice cu 
program redus pentru anul 2015, 
validate;

4

4

4
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date istorice (date noi aferente 
perioadei de la înfiinţarea staţiilor 
până în anul 1950) de la 20 de staţii 
meteorologice;
date brute din 10 in 10 minute pentru 
principalii parametri meteorologici de 
la 114 staţii automate pentru anul 
2015;
date de precipitații brute pe 1 minut de 
la 107 stații  automate pentru sezonul 
cald 2015.

Principalele activităţi în anul 2015 au fost:

Activitatea de întreținere și admini-
strare 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.

Monitorizarea stocării datelor de 
observații de suprafață în două Baze 
de Date (una istorică și una operativă)  
și  realizarea validării de fond a datelor 
climatologice.

D e z v o l t a r e a  S i s t e m u l u i  d e 
Management al Fondului Național de 
Date Meteorologice prin proiectarea și 
implementarea de noi aplicații/module 
pentru gestionarea, alimentarea,  
actualizarea și accesarea bazelor de 
date.

Asigurarea suportului tehnic pentru 
analiza şi dezvoltarea sistemului 
sof tware  AGROMETEO pentru 
colectarea, transmiterea, stocarea și 
prelucrarea centralizată a datelor 
agrometeorologice din rețeaua de 
specialitate - parte a sistemului de 
agromonitoring ce a fost modernizat 
prin proiectul «Dezvoltarea sistemului 
naţional de monitorizare şi avertizare 

a  fenomene lo r  me teoro log ice 
per icu loase pentru as igurarea 
protecț ie i  v ie ț i i  ş i  a  bunur i lo r 
mate r ia le» ,  finan ța t  în  cadru l 
Programului Operațional Sectorial 
Mediu (2007–2013), Axa Prioritară 5 
P O S  M e d i u  “ I m p l e m e n t a r e a 
infrastructurii adecvate de prevenire a 
riscurilor naturale în zonele cele mai 
expuse la risc", Domeniul major de 
intervenție 1 – Protecția împotriva 
inundațiilor.

Realizarea testelor de acceptanţă 
p e n t r u   A p l i c a ţ i a  L o c a l ă 
AGROMETEO și pentru Aplicaţia 
Naţ ională AGROMETEO, com-
ponente ale sistemului software 
AGROMETEO.

Instalarea şi configurarea com-
ponentelor sistemului software 
AGROMETEO atât la nivel local cât şi 
la nivel naţional astfel încât sistemul să 
fie folosit începând cu anul agricol 
2015 - 2016, iar datele agrometeo-
rologice să fie stocate în Baza de Date 
Operativă de Colectare SqlServer a 
A d m i n i s t r a ţ i e i  N a ţ i o n a l e  d e 
Meteorologie:

Asigurarea suportului tehnic pentru 
analiza şi dezvoltarea Aplicației 
Consolă în cadrul componentei de 
”Modernizare a preluării și transmiterii 
informațiilor meteorologice de la 
nivelul stației meteorologice la un nivel 
superior de colectare, în contextul 
unei arhitecturi moderne de stații 
meteorologice automate”, parte a 
”Modernizăr i i  sistemului re ţelei 
naţionale de staţii meteorologice de 
suprafaţă” prin proiectul «Dezvoltarea 
sistemului naţional de monitorizare şi 
avertizare a fenomenelor meteoro-

4

4

4

●

●

●

●

●

●

●
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logice periculoase pentru asigurarea 
protecț ie i  v ie ț i i  ş i  a  bunur i lor 
materiale», finanțat în cadrul Progra-
mului Operațional Sectorial Mediu 
(2007–2013), Axa Prioritară 5 POS 
Mediu “Implementarea infra-structurii 
adecvate de prevenire a riscurilor 
naturale în zonele cele mai expuse la 
risc", Domeniul major de intervenție 1 
– Protecția împotriva inundațiilor.

Realizarea testelor de acceptanţă 
p e n t r u  A p l i c a ţ i a  C o n s o l ă  – 

●

●

”MeteoApp” și pentru toate mesajele 
meteorologice produse de datalogg-
ele celor 31 de stații meteorologice 
automate nou instalate în anul 2015.

Instalarea şi configurarea bazelor de 
date SQL Server Express și a 
Aplicaţiei Consolă la toate cele 31 de 
stații meteorologice automate nou 
instalate în anul 2015:
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___ Modelare numerică ___

GRUPUL  ALADIN

Activitatea operaţională

La începutul anului 2015, la Météo France, 
a fost implementată în operaţional noua 
versiune a modelului global ARPEGE 
(versiunea T1198C2.2L105). Noua 
configuraţie a modelului global ARPEGE 
constă atât în creşterea rezoluţiei 
orizontale cât şi a rezoluţiei verticale (105  
niveluri verticale). În ceea ce priveşte 
rezoluţia orizontală, aceasta este variabilă 
pe glob, având aproximativ 7.5 km pentru 
vestul Europei şi aproximativ 9 km pentru 
estul Europei (deasupra României). 
Fişierele modelului global ARPEGE sunt 
utilizate ca date de intrare pentru modelul 
pe arie limitată ALARO, ce este integrat în 
regim operaţional în cadrul Administraţiei 
Naţionale de Meteorologie. Fiind utilizată 
această nouă versiune, au fost generate 
noi fişiere de cuplaj şi fişiere climatice 
necesare integrării modelului ALARO şi au 
fost utilizate noi baze de date climatice 
(ECOCLIMAP). 

Pentru modelul pe arie limitată 
ALARO, noua versiune disponibilă a fost 
cy40t1-bf03. Aceasta  include:

un nou pachet de post-procesare ce 
cuprinde optimizarea timpului de 
calcul şi suport pentru bi-periodici-
zarea Boyd;
schema de suprafaţă externalizată 
SURFEX (“SURFace EXternalisée”), 
versiunea 7.3;
schema de discretizare verticală - VFE 
(vertical finite element);
dezvoltări pentru schema de convecţie 

PMMC09 în modelul global ARPEGE. 
Noua versiune a modelului ALARO a 

fost implementată pe super-calculatorul 
I B M - L I N U X  c l u s t e r  d i n  c a d r u l 
Administraţiei Naţionale de Meteorologie. 

Au fost testate toate configuraţiile 
necesare integrării modelului pe arie 
limitată şi rezultatele au fost comparate cu 
cele ale modelului operaţional. În urma 
rezu l ta te lo r  ob ţ inu te  s -a  s tab i l i t 
introducerea în regim operaţional a noii 
versiuni a modelului ALARO în decursul 
următorului an.

De asemenea, acest nou pachet 
include şi rutinele pentru o altă versiune a 
modelului ALARO (numită ALARO-1), 
printre care: 

schema de radiaţie  ACRANEB2,
schema de turbulenţă TOUCANS, 
îmbunătăţiri majore în ceea ce 
priveşte pachetele de microfizică      
(o nouă descriere a geometriei 
norului) şi convecţia profundă.

Modelul ALARO-1 a fost implementat şi 
testat în cadrul  Administraţiei Naţionale 
de Meteorologie pe supercalculatorul 
IBM-LINUX cluster. Primele teste au 
presupus comparaţii ale prognozelor 
modelului ALARO-1 ş i a modelului 
operaţional ALARO-0 baseline pentru 
stratul limită planetar   (PBL – Planetary 
Boundary Layer), în raport cu datele 
LIDAR, obţinute în două locaţii (Iaşi şi 
Măgurele). Rezultatele obţinute au fost 
încurajatoare pentru modelul ALARO-1. 
Avantajul acestui model este acela că 
poate fi integrat la diferite rezoluţii 
orizontale, de până la 1 km. Imple-
mentarea în operaţional presupune teste 
suplimentare pentru a urmări impactul 
introducerii modificărilor descrise mai sus. 

Activitatea de cercetare 

Prognozele modelului  opera ţ ional 
ALARO, privind viteza şi direcţia vântului, 
au fost validate în raport cu datele de 
observație obținute prin intermediul 
echipamentului Doppler SODAR (SOnic 
Detect ion And Ranging system -
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PCS.2000- Metek) la aeroportul Otopeni, 
coordonatele acestei locații in-situ fiind 
44°34'16" N și 26°05'06" E.

Performanța prognozelor modelului 
ALARO, în raport cu datele de SODAR,      
a fost analizată pentru o perioadă             
de trei luni (mai – iulie 2014), fiind                    
utilizate diferite niveluri de înălțime                    
(între 60 m – 220 m, având o rezoluție 
spațială de 20 m). Pentru acest studiu, 
rezultatele obținute în urma integrării 
modelului ALARO, la o rezoluție orizontală 
de 6.5 km și 60 de niveluri verticale (cu o 
rezoluție verticală fină aproape de 
suprafață), au fost post-procesate la 
aceleași niveluri de înălțime ca și cele din 
SODAR, pentru aceeași perioadă de trei 
luni.

Evaluarea impactului forfecării vântului 
a fost realizată prin calculul exponentului α 
din ecuaţia lui Prandtl (Rareshide, 2009), 
parametru ce descrie profilul forfecării 
vântului. Rezultatele obţinute indică faptul 
că modelul ALARO prezintă un profil 
logaritmic mai accentuat decât cel obţinut 
de SODAR ( f ig .  1 ) ,  subest imând 
forfecarea vântului (cu o diferenţă de 0.05 
între cele două valori ale lui α) în straturile 
joase ale atmosferei pentru aeroportul 
Otopeni. Ciclurile diurne ale celor două 
sisteme sunt comparabile, evidențiindu-se 
faptul că modelul ALARO este capabil să 
surprindă intensitatea vitezei vântului pe 
timp de zi, când activitățile convective sunt 
mai intense.

De asemenea, activitatea de cer-
cetare s-a desfăşurat ş i  în cadrul 
consorţiilor ALADIN şi RC-LACE în cele 
patru arii de activitate de bază: asimilarea 
de date, fizica, ansamblul de prognoză şi 
dinamica.

Figura 1. Exponentul α pentru SODAR (negru) și 
modelul ALARO (roșu) pentru mai-iulie 2014

GRUPUL COSMO

Activitatea operaţională

 Modelul numeric de prognoză numerică a 
vremii COSMO (Consortium for Small 
Scale Modelling) a fost implementat în 
cadrul Administrației Naționale de 
Meteorologie începând din anul 2005 şi 
este integrat la doua rezoluţii spaţiale 
orizontale: 7 km, respectiv 2.8 km, pe 
doua domenii care acoperă în întregime 
teritoriul României cu 201x177 puncte de 
grilă, respectiv 361x291 puncte de grilă.

În prezent sunt realizate 4 integrări 
zilnice ale modelului numeric COSMO la 
ambele rezoluţii spaţiale, cu date de 
intrare pentru orele 00UTC, 06UTC, 
12UTC, respectiv 18UTC. La rezoluţia 
spaţială de 7 km, modelul COSMO este 
integrat pentru o anticipaţie de 78 de ore 
(00UTC, 12UTC), respectiv 18 ore 
(06UTC, 18UTC). La rezoluţia spaţială de 
2.8 km, sunt realizate integrări pentru o 
anticipaţie de 30 de ore (00UTC), 
respectiv 18 ore (06UTC, 12UTC, 
18UTC).
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Începând cu luna ianuarie 2015, 
serviciul meteorologic german DWD 
(Deutscher Wetterdienst) a renunțat la 
integrarea operativă a modelului global 
hidrostatic GME (cu rezoluția spațială 
orizontală de 20 km), acesta fiind înlocuit 
cu modelul global nehidrostatic ICON 
(Icosahedral Nonhydrostatic), cu rezoluția 
spa ț i a l ă  o r i zon ta lă  de  13 .2  km. 
Prognozele numerice ale modelului global 
ICON sunt utilizate ca şi condiţii iniţiale şi 

Figura 1. Domeniile de integrare ale modelului 
numeric COSMO la cele doua rezoluţii spaţiale 

orizontale: 7 km şi 2.8 km

la limită pentru integrarea modelului 
numeric COSMO la rezoluţia spaţială de    
7 km. Datele de cuplaj din modelul global 
ICON sunt furnizate în regim operativ, prin 
transfer FTP. 

Având în vedere aceste schimbări 
survenite în fluxul operativ de date, pentru 
desfășurarea în cele mai bune condiții a 
act iv i tăț i i  operaț ionale d in cadrul 
Administrației Naționale de Meteorologie a 
fost implementată versiunea 2.01 a 
pachetului de interpolare int2lm, folosind 
compilatorul si Gfortran si librăriile 
NetCDF şi OpenMPI.

Condiți i le inițiale și la frontieră 
necesare integrării numerice a modelului 

COSMO la rezoluția orizontală de 2.8km 
sunt obț inute pr in interpolare din 
prognozele numerice ale modelului 
COSMO integrat la rezoluția orizontală de 
7km.

Activitatea de cercetare

În prezent în modelul numeric COSMO 
integrat în cadrul Administraţiei Naţionale 
de Meteorologie sunt asimilate doar 
observaţiile de tip SYNOP disponibile pe 
teritoriul României. Pentru o acoperire mai 
buna a domeniului de integrare cu date de 
observaţii, au fost realizate  teste pentru 
asimilarea de date SYNOP, TEMP şi 
AMDAR provenite din fluxul GTS (Global 
Telecommunication System). Aceste date 
provin din observaţii efectuate nu doar pe 
teritoriul României, ci şi în ţările din 
vecinătate.

Activitatea operativă desfăşurată de 
cercetătorii grupului COSMO a fost 
complementată prin participarea la 
activităţile de cercetare şi dezvoltare ale 
consorţiului COSMO. În anul 2015, aceste 
activităţi au fost concentrate în cadrul 
următoarelor proiecte prioritare:

VERSUS2 (VERification System 
Unified Survey): proiect prioritar care 
are ca scop realizarea unui pachet 
unificat de verificare a prognozelor 
numerice obţinute cu modelul numeric 
COSMO; pachetul VERSUS poate fi 
implementat şi utilizat de toate ţările 
membre ale consorţiului.

SPRT (SuPpoRT Activities): proiect 
prioritar care presupune asigurarea 
activităţilor de suport în imple-
mentarea şi utilizarea operativă a 
modelului numeric COSMO de către 
serviciile meteorologice interesate.

PT NWP  (Numer ica l  Weather 
Prediction Meteorological Test Suite); 
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proiect desfăşurat în cadrul activităţilor 
d e  s u p o r t ;  a c e s t a  u r m ă r e ş t e 
evaluarea perfomanţelor noi lor 
versiuni de model comparativ cu 
versiunea operativă.

GRUPUL AMASC

În cadrul activităţii de post-procesare 
statistică şi verificare a prognozelor 
modelelor numerice, în anul 2015, a fost 
implementată în regim operaţional o nouă 
versiune MOS_ARPEGE. Cu ajutorul 
acesteia se obţin prognoze la scară locală 
pentru 163 staţii meteorologice, fiind 
utilizate cele 4 integrări ale modelului 
ARPEGE (00 UTC, 06 UTC, 12 UTC şi         
18  UTC).  Ieş i r i le  modelu lu i  sunt 
diseminate prin reţeaua RETIM într-o gril  ă
de 0.5 x 0.5 grade.

Parametr i i  p rognozaţ i   sunt  : 
temperatura aerului la 2m (cu pas de         
6  o r e ) ,  t e m p e r a t u r i l e  e x t r e m e 
(temperatura maxima şi cea minimă), 
viteza şi direcţia vântului la 10m, 
nebulozitatea în 3 clase, precipitaţiile 
totale cumulate în 6 ore, în 3 clase.

M o d e l e  s t a t i s t i c e  u t i l i z a t e  i n 
MOS_ARPEGE

regresia liniară multiplă pentru: 
temperaturi (la 6 ore  şi extreme), 
direcţia şi viteza vântului.

modelul de regresie logistică cu 
constrângeri pentru prognoza claselor 
de nebulozitate şi precipitaţii.

Evaluarea rezultatelor modelelor a fost 
realizată pentru o perioadă de test de un 
an. Pentru modelele de regresie s-a 

utilizat în principal scorul cunoscut – EQM 
(RMSE) – radical din suma pătratelor 
erorilor. Pentru parametrii analizaţi cu 
regresia logistică s-au utilizat compo-
nentele scorului Brier.
În domeniul verificării prognozelor a fost 
continuată utilizarea procedurilor clasice 
de verificare operativă, activitatea 
orientându-se spre  dezvoltarea i ş
implementarea în activitatea operativ  a ă
une i  no i  metode de ver i f i care  a 
prognozelor modelelor numerice – 
metoda GRID-STAT.

GRID-STAT - component  a sistemu-ă
lui – MET. MET - este o colecţie de 
softuri/utilitare având scopul de a oferi un 
set  de inst rumente de ver i f icare                       
în special pentru prognozele modelelor            
n u m e r i c e .  D e z v o l t a t  l a  N C A R 
( ), MET este pus http://www.dtcenter.org  
la dispoziţia comunităţii meteorologice 
pentru a fi utilizat, exploatat şi îmbunătăţit.

Parametrii meteorologici ce sunt 
verific  zilnic cu ajutorul componentei aţi
GRID-STAT sunt:

temperatura aerului la 2m
umezeala relativ  la 2mă
viteza vântului la 10m
presiunea redus  la nivelul m riiă ă

Modelele numerice ale căror prognoze 
sunt verificate prin această metodă sunt 
ECMWF, ARPEGE, ALARO, COSMO. 
Zilnic sunt calculate şi trasate grafic 
scoruri ale prognozelor cu diferite 
anticipaţii: 24, 48 şi 72 de ore. Aceste 
grafice pot fi vizualizate pe pagina web 
intranet a Administraţiei Naţionale de 
Meteorologie printr-o interfaţă grafică de 
acces (fig.1).
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Fig 1. Interfaţa grafică de acces a scorurilor de verificare obţinute prin aplicarea metodei GRID_STAT.

ANALIZE ALE VARIABILITĂŢII ŞI 
SCHIMBĂRII CLIMATICE

Sec ţ ia de cl imatologie integrează 
monitorizarea climatică şi utilizarea 
observa ţ i i lor in-si tu, a produselor 
satelitare, a datelor de reanaliza şi a 
rezultatelor modelelor climatice globale şi 
regionale, în scopul dezvoltării de aplicaţii 
utile în diverse domenii socio-economice, 
sub forma de produse şi servicii climatice, 
adaptate cerinţelor beneficiarilor.

Rezultatele temelor de cercetare 
naţionale (2) şi europene (4), derulate în 
secţia de climatologie, au fost valorificate 
sub forma de publicaţii (12 articole 
indexate ISI), o carte şi contribuţii la 
manifestări ştiinţifice consacrate (11). 

Cercetători din cadrul secţiei de 
climatologie au participat şi la activităţi 

legate de actualizarea strategiei naţionale 
pentru schimbări climatice şi a planului de 
acţiune asociat.

Pornind de la rezultatele studiilor 
efectuate, printre cele mai semnificative 
semnale ale schimbării climatice în 
România sunt creşterea frecvenţei şi 
intensităţii valurilor de căldură, creşterea 
intensităţii precipitaţiilor, dar şi reducerea 
cantităţii medii de precipitaţii vara ceea ce 
conduce la o tendinţă generală de 
aridizare, mai accentuată spre sfârşitul 
secolului 21, în condiţiile scenariului cu 
forţaj radiativ maxim (RCP 8.5). În acest 
context, am analizat, la o rezoluţie spaţială 
cât mai fină, evoluţia prezentă şi proiecţiile 
în condiţiile scenariilor climatice ale unor 
indici climatici ca numărul de zile cu ITU ce 
depăşeşte 80 de unităţi şi indicele Palmer 
de severitate a secetei.
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Figura 1. Schimbările în numarul de zile când ITU depășește 80 de unități pentru lunile sezonului cald 
(mai-septembrie) pentru intervalul 2021-2050 și 2071-2100 față de intervalul de referință 1971-2000, în 
condițiile scenariilor RCP 4.5 și RCP 8.5. Datele pe baza carora s-au realizat hartile sunt mediile unui 

ansamblu de 4 modele regionale extrase din arhiva EURO-CORDEX.

Astfel, au fost calculate valorile zilnice 
ale indicelui de confort termic ITU din 
rezultatele experimentelor numerice cu 4 
modele climatice regionale (cu date 
zilnice disponibile de temperatura şi 
umiditate relativă).

A c e s t  i n d i c e  e s t e  f o l o s i t  d e 
Administrația Națională de Meteorologie, 
în prezent, în mod operativ, în sezonul 
cald. Diferenţele în numărul de zile cu ITU 
ce depăşeşte 80 de unităţi, în condițiile 
scenariilor RCP 4.5 și RCP 8.5 sunt 
ilustrate, pentru intervalul mai-sep-
tembrie, în figura1. Din analiza rezul-
tatelor experimentelor numerice cu 
modelele climatice regionale se observă, 
în orizonturile de timp 2021-2050 și  2071-
2100, creșteri ale numărului de zile cu ITU 
depăşind 80 de unităţi, față de intervalul 

de referință 1971-2000, pe tot teritoriul 
Românie i .  Creșter i  mai  mar i  a le 
frecvenței zilelor cu ITU ce depăşeşte de 
80 de unități se anticipează a fi mai ales în 
regiunile extracarpatice din sudul,       
sud-estul și vestul țării. Cele mai mari 
creșteri ale frecvenţei relative de apariție  
a zilelor cu valori ITU mai mari de 80 de 
unități se produc în lunile iulie și august. 

Acestea pot ajunge în medie până la 
50% în iulie, în sudul țării, în orizontul de 
timp 2071-2100, în condițiile scenariului           
RCP 8.5. În orizontul de timp 2021-2050, 
aceste creșteri pot atinge valori de până 
la 20% pentru lunile iulie și august, atât în 
condițiile scenariului RCP 4.5, cât și în 
cele ale scenariului RCP 8.5. În acelaşi 
orizont de timp, creșterile ating 10% 
pentru luna iunie, în cazul ambelor 
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scenarii (aria cu aceste creșteri fiind mai 
mare în cazul RCP 8.5).

Indicele Palmer pentru severitatea 
secetei (IPSS), se calculează pe baza 
componentelor bilanţului hidric local, 
evaluând efectul deficitului/surplusului 
lunar de precipitații față de o valoare de 
referință ce reprezintă suma lunară de 
precipitații, potrivită climatic pentru 
condițiile existente (Climatologically 
Appropriate For Existing Conditions - 
CAFEC).

Indicele Palmer prezintă avantajul a 
caracteriza seceta meteorologică, pe 
baza atât a precipitaţiilor, cât şi a 
temperaturii, oferind informaţii robuste şi 
relativ uşor comunicabile beneficiarilor de 
produse şi servicii climatice. Analizele 
realizate în 2015 au demonstrat ca IPSS 
caracterizează relativ bine condiţiile 
configurate de procesele hidrologice la 
nivelul bazinelor hidrografice, la scara de 
timp lunară. În figura 2, sunt prezentaţi 
coeficienţii de corelaţie dintre valorile 
observate ale debitului râului Bârlad la 
închiderea bazinului şi indici derivaţi ai 
modelului Palmer.

Tabel 1. Clasificarea condiţiilor de secetă si 
excedent de umiditate în sol după valorile 

IPSS. 

IPSS

 

Magnitudinea secetei si a 
excedentului de umiditate

 

£-4,0

 
Extrem de secetos

 

-3,00 -
 

-3,99
 

Seceta severă
 

-2,00 -
 

-2,99
 

Seceta moderată
 

-1,00 - -1,99 Seceta slabă  

-0,50 - -0,99 Seceta incipientă  
-0,49 - 0,49 Aproximativ  normal  
0,50 -  0,99 Excedent incipient de umiditate  
1,00 -
  

1,99
 

Excedent slab de umiditate
 2,00 -

   
2,99

 
Excedent moderat de umiditate

 3,00 -

  

3,99

 

Foarte umed

 ³4,0

 

Extrem de umed

 
 

Figura 2. Coeficienţii de corelaţie între debitele 
lunare medii (Qmed) la staţia Tecuci şi valorile 

medie pe bazinul hidrografic Bârlad ale 
componentei IPSS ce reflecta umiditatea din sol 
(ZIND) şi ale componentei IPSS pentru run-off-ul 
potenţial (PRO). Datele de observaţie acoperă 

intervalul 1971-2000.

Figura 3. Evoluțiile temporale ale indicelui 
Palmer de severitate a secetei (PDSI) observat 
și prognozat pe baza datelor de la ECMWF în 
lunile de vară (iunie, iulie, august); prognoza 

pornește din luna mai

În plus, studiile arată că există un potenţial 
predictiv utilizabil pentru acest indice, în 
cazul lunilor de vară (fig. 3), dar cercetări 
mai aprofundate sunt necesare pentru a 
cuantifica mai precis acest potenţial şi a-l 
folosi la realizarea unui serviciu climatic. 
În orizonturile de timp caracteristice 
schim-bării climatice, indicele Palmer se 
dovedeşte a fi un indicator util al tendin-
ţelor de aridizare. Au fost calculate, pentru 
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y = 0,354x + 113,16

y = 0,2769x + 138,09
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Figura 4. Evoluţiile evapotranspiraţiei potenţiale (în mm/luna) pentru bazinul hidrografic Bârlad calculate 

conform Thornthwaite (albastru) şi Penman–Monteith (roşu), pe baza rezultatelor modelului climatic 

regional RCA4, dezvoltat la SMHI, cuplat cu modelul climatic global ICHEC-EC-EARTH, dezvoltat la 

ICHEC, în condiţiile scenariului RCP 8.5.
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

punctelor de grila ale domeniului EURO-
CORDEX.

Analiza evapotranspiraţiei potenţiale 
calculate cu formulele lui Thornthwaite si 
Penman–Monteith au sugerat ca in primul 
caz tendintele de aridizare sunt semni-
ficativ supraestimate (fig. 4). De aceea, 
pentru analiza tendinţelor pentru IPSS e 
recomandabilă folosirea epavotranspi-
ra ţ iei  calculate conform abordăr i i 
Penman–Monteith.

O primă evaluare pentru regiunea în 
care se situeaza România indica o 
tendinţă aproape generală spre aridizare, 
mai accentuată spre sfărşitul secolului 21 
şi în condiţiile scenariului 8.5. Pentru 
orizontul de timp 2071-2100, au fost 

identificate ca regiuni cu tendinţa cea mai 
pronun ţată  de ar id izare cele d in 
Dobrogea, sud-vestul şi vestul României, 
Podişul Getic şi, local, areale din estul şi 
centrul ţării (fig. 5).

România, valorile indicelului Palmer 
folosind rezultate ale experimentelor 
numerice realizate în cadrul Programului 
EURO-CORDEX. Rezoluţia rezultatelor 
de model este de aproximativ 12,5 km.

Pentru datele privind capacitatea 
disponibila de apa din sol au fost folosite 
seturile de date de la Joint Rsearch Center, 
Ispra, la rezolutia de 1 km. Aceste 
constante de sol au fost mediate in jurul 
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Figura 5. Diferenţa în valorile indicelui Palmer de severitate a secetei (IPSS) între 2071-2100 vs.           
1971-2000, calculată pe baza rezultatelor modelului climatic regional RCA4, dezvoltat la SMHI, cuplat cu 

modelul climatic global ICHEC-EC-EARTH, dezvoltat la ICHEC, în condiţiile scenariului RCP 8.5. 
Evapotranspiraţia potenţială a fost calculată cu formula Penman–Monteith.

Laboratorul de Climatologie a participat 
activ la manifestări ştiinţifice naţionale şi 
internaţionale.

Manifestări ştiinţifice naţionale

Conferinţa Anuală de Comunicări 
Ştiinţifice a Facultăţii de Geografie 
“ C h a n g i n g  G e o g r a p h i e s  a n d 
Societies”, noiembrie 2015.

Conferinţa Internaţională "Present 
E n v i r o m e n t  a n d  S u s t a i n a b l e 
Development", 5-7 Iunie 2015, Iaşi.

Ses iunea  anua lă  ș t i i n ț i f i că  a 
A d m i n i s t r a ț i e i  N a ț i o n a l e  d e 
Meteorologie, noiembrie 2015.

Sesiunea ştiinţifică anuală a Facultăţii 
de Fizică, Bucureşti, 19 iunie 2015.

Sesiunea anuală de comunicări 
ştiinţifice a Institutului de Geografie al 
Academiei  Române: Geograf ia 
românească în context regional şi 
european, București, 26 iunie 2015.

Manifestări ştiinţifice internaţionale

Bojariu Roxana, Dascălu Sorin, 
Gothard Mădălina “Observed and 
modeled snow variability and change 
i n  R o m a n i a ” ,  s e s i u n e a  C 1 5 
Cryosphere ,  A tmosphere  and 
Climate: Evaluation of the Cryosphere 
in CMIP5 Models, Praga , 22 iunie-2 
iulie 2015.

Busuioc A, Baciu M, Stoica C, 
Băghină N. 2015. Overview on 
changes of precipitation extremes in 
Romania. 2015 Conference on Global 
Climate Change, 25-27 August 2015, 
Shanghai, China. 

Busuioc A, Baciu M, Stoica C. 2015. A 
n e w  i n d e x  q u a n t i f y i n g  t h e 
precipitation extremes. European 
G e o s c i e n c e s  U n i o n  G e n e r a l 
Assembly 2015, Vienna, Austria, 12-
17 April 2015.  Geophysical Research 
Abstracts Vol. 17, EGU2015-12039. 
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Dumitrescu A, Bîrsan MV, Manea A 
(2015) Spatio-temporal interpolation 
of sub-daily (6-hour) precipitation over 
Romania for the period 1975-2010. 
15th EMS Annual Meeting & 12th 
European Conference on Applications 
of Meteorology (ECAM), 07–11 
September 2015, Sofia, Bulgaria. 
EMS Annual Meeting Abstracts Vol. 
12, EMS2015-387.

Micu D, Bîrsan MV, Dumitrescu A, 
Cheval S (2015) Observed changes in 
seasonal heat waves and warm 
t e m p e r a t u r e  e x t r e m e s  i n  t h e 
Romanian Carpathians. European 
G e o s c i e n c e s  U n i o n  G e n e r a l 
Assembly Vienna, Austria, 12-17 April 
2 0 1 5 .  G e o p h y s i c a l  R e s e a r c h 
Abstracts 17, EGU2015-13057.

Necula C, Stefan S, Bîrsan MV (2015) 
Daily maximum winter temperature 
distributions in Romania and their link 
to the large-scale atmospheric 
circulation. 15th EMS Annual Meeting 
& 12th European Conference on 
Applications of Meteorology (ECAM), 
07–11 September 2015, Sof ia, 
Bulgar ia .  EMS Annual Meet ing 
Abstracts 12, EMS2015-401.

Întâlniri ale proiectelor UERRA, 
EUPORIAS, Snowball, Calea Verde 
spre Dezvoltare Durabilă.

Laboratoru l  de Cl imato log ie a 
d e s f ă ş u r a t  a c t i v i t ă ţ i  î n  c a d r u l 
programelor/proiectelor naţionale şi 
internaţionale:

“Changes in Climate Extremes and 
Associated Impact in Hydrological 
Events in Romania,” (CLIMHYDEX), 
cod PN-II-ID-PCCE-2011-2-0073.
http://climhydex.meteoromania.ro, 

activitatea de cercetare desfăşurată de 
Administraţia Naţională de Meteorologie 
s-a realizat conform planului de realizare 
a proiectului si este sintetizată în cele ce 
urmează.

S-a  cont inuat  ana l iza  pr iv ind 
înţelegerea mecanismelor la scară 
mare care controlează variabilitatea 
extremelor climatice din Romania la 
diferite scări  spaţio-temporale. 
Activitatea desfăşurată a constat în: 

- elaborarea formei finale a 4 articole 
care au fost publicate în reviste ISI cu 
re fe ren ţ i  (Busu ioc  e t  a l . ,  2015 , 
Dumitrescu et al., 2015; Cărbunaru and 
Burcea, 2015; Dobrinescu și alții, 2015; 
Râmbu și alții, 2015); 

- realizarea unor prelucrări supli-
mentare la activităţile începute în etapa 
anterioara care pot fi sintetizate astfel:

analiza schimbărilor în regimul 
secetei pedologice din România folosind 
5 indici agrometeorologici reprezentaţi de  
umiditatea solului la diferite date 
fenologice, luând în considerare două 
culturi agricole (grâul de toamna şi 
porumbul); s-a evidenţiat o variabilitate 
mare a regimului mediu al rezervei de apă 
în sol pentru ambele culturi, în diferite 
faze fenologice; regiunile sudice, sud-
estice si estice sunt cele mai afectate de 
secetă pedologică puternică şi extremă, 
în special în timpul verii pentru cultura de 
porumb; referitor la tendinţa generală, 
exista diferenţe între cele două culturi cât 
şi între diferite faze fenologice ale 
acestora; în cazul grâului de toamnă, în 
faza semănatului, s-a identificat un salt 
semnificativ de creştere a rezervei de apă 
în sol în jurul anului 1994, spre condiţii 
satisfăcătoare sau chiar optime, pentru 
toată ţara; pentru a înţelege cauzele care 

●
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au determinat aceste caracteristici de 
variabilitate ale secetei pedologice din 
România, s-au analizat corelaţiile dintre 
prima componentă principală (PC1) 
asociată indicilor agrometeorologici şi 
seria corespunzătoare diferiţilor indici 
climatici; s-au identificat corelaţii pozitive 
cu cantitatea de precipitaţii şi numărul 
zilelor cu ploaie, în timp ce, pentru durata 
maximă a zilelor fără precipitaţii şi suma 
t e m p e r a t u r i l o r  m a x i m e  z i l n i c e                    

o> 32 C corelaţiile sunt negative; aceste 
rezultate au fost prezentate la o conferinţă 
internaţională cât şi la Sesiunea Anuală de 
Comunicări Stiinţifice a Administraţiei 
Naţionale de Meteorologie;     

analiza schimbărilor în intensitatea 
precipitaţiilor extreme din România la 
scară temporală foarte fină şi implicaţii 
asupra validităţi i  relatiei Clausius-
Clapeyron; luând în considerare un indice 
p luv iometr ic  reprezentat iv  pent ru 
intensităţile precipitaţiilor extreme pe 
durate foarte scurte de timp, rezultate din 
ploi torenţiale (IMAX), propus în etapa 
anterioară, s-a analizat dependenţa dintre 
cele trei percentile 90%, 99% şi 99.9% ale 
IMAX (care cunatifică diferite grade de 
intensitate maximă ale unei ploi) şi 
temperatura medie zilnică, cu referire la 
verificarea validităţii relaţiei Clausius-
Clapeyron (CC); analiza s-a realizat pentru 
5 staţii meteorologice pe perioada 1950-
2007 iar pentru staţia Bucureşti-Filaret pe 
perioada extinsă 1898-2007; rezultatele 
arată acelaşi semnal climatic pentru toate 
staţiile, indiferent de intervalul analizat şi 
anume: o depen-denţă faţă de creşterea 
temperaturii aerului egală cu dublul relaţiei 
CC pentru temperaturi mai mici de 

0aproximativ 22 C şi o dependenţă negativă 
pentru tempe-raturi mai mari; aceste 
rezultate au fost prezentate la două 
conferinţe internaţionale şi la Sesiunea 
Anuală de Comunicări   Stiinţifice .

S-a continuat activitatea de cercetare 
începută în anul precedent privind 
dezvoltarea unor modele statistice de 
downscal ing îmbunătăţ i te  pent ru 
estimarea extremelor climatice locale şi a 
parametrilor meteorologici de intrare în 
modelele hidrologice pe următoarele 
direcţii de cercetare:

- dezvoltarea unor modele statistice 
de downscaling bazate pe metoda CCA 
pentru frecvenţa averselor de ploaie           
din timpul verii la 81 staţii meteorologice, 
folosind ca predictori indicele de insta-
bilitate TT;

- dezvoltarea unor modele statistice 
de downscaling bazate pe metoda 
regresiei liniare multiple, pentru estimarea 
frecvenței anotimpuale (iarna şi vara) a 
zilelor foarte calde înregistrate la 85 de 
stații meteo de pe întreg teritoriul 
României, din frecvenţa tipurilor de 
circulaţie la scară mare; aceste rezultate 
au făcut obiectul unui articol publicat într-o 
revistă internaţională ISI de Barbu               
şi alţii (2015);

Estimarea schimbărilor viitoare în 
regimul di fer i ţ i lor  parametr i 
climatici, incluzînd extremele 
climatice:

S-au calculat schimbările în regimul 
mediu al indici lor de stres termic 
(temperatură umiditate -ITU şi de răcire) 
pentru orizonturile temporale 2021-2050 
si 2071-2100 faţă de perioada actuală 
1971-2000, în condițiile scenariului de 
emisie A1B, folosind un model statistic de 
downscaling bazat pe metoda CCA 
dezvoltat în faza anterioară; ca model 
climatic global, a fost selectat CNCM33, 
realizat de CNRM33 (Franța) în două 
variante (run1, run2) şi MPEH5 (run1 şi 
run3) realizat de Institutul Max-Planck de 
Meteorologie din Hamburg, în cadrul 

●
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proiectului ENSEMBLES; rezultatele 
arată proiecţii credibile (o creştere de     
0.7-1.6 unităţi pentru 2021-2050 şi de          
1.9-4.9 unităţi pentru 2071-2100) pentru 
predictori simulaţi de modelul CNRM33 
(în special run1) faţă de cei simulaţi de 
MPEH5, când schimbările proiectate 
pentru ambele orizonturi temporale sunt 
mult mai mici; această concluzie este 
susţinută de faptul ca modelul MPEH5 nu 
simulează corect predictorii la scară mare 
pe perioada actuală 1971-2000.

au fost finalizate scenariile privind 
schimbările în temperatura medie la 6 ore 
(1,7,13,19) pentru bazinul Bîrlad, rezo-
luţie spaţială 1 km x 1 km (19200 puncte), 
folosind un model statistic de downscaling 
bazat pe metoda CCA; faţă de versiunea 
prezentată în faza precedentă, modelul a 
fost dezvoltat pentru fiecare din cele 16 
seturi de date (predictor-predictand) 
obţinute prin stratificarea setului initial pe 
fiecare anotimp (iarnă, primăvară, vară, 
toamnă) şi fiecare interval de 6 ore         
(1, 7, 13, 19); modelele optime identificate 
au fost aplicate anomaliilor predictorilor 
(temperatura aerului la 2 m, aproximată 
pentru GCM cu temperatura la 1000 mb) 
pe cele două orizonturi temporale şi s-au 
estimat proiecţiile schimbărilor în tempe-
ratura aerului în fiecare punct de grilă, în 
fiecare anotimp şi fiecare interval de 6 ore; 
aceste schimbări au fost apoi adăugate la 
şirul observat pe perioada 1971-2000; 
rezultatele arată că, în cazul orizontului 
temporal 2021-2050, schimbarea în 
media temperaturii aerului variază între 

0 0
0.5 C /0.6 C pentru primăvară (aproape 

0
uniform pe cele patru ore) şi 1.8 C pentru 
toamna, ora 13; pentru orizontul temporal 
2071-2100, schimbarea în media tempe-

0raturii aerului variază între 1.6 C (prima-
0vara, ora 1) şi 3.5 C (vara, ora 13); 

această procedură pentru calculul seriilor 

modificate la scară temporală de 6 ore şi 
spaţială de 1 km x 1 km a fost aplicată 
pentru a fi în concordanţă cu cea utilizată 
în cazul  prec ip i ta ţ i i lor,  deoarece 
procedura utilizată în etapa anterioară 
pentru precipitaţii a condus la unele erori 
în utilizarea acestor date ca intrări în 
modelele hidrologice; modelul de 
downscaling în cazul precipitaţiilor este un 
model stochastic condiţionat, descris în 
etapa anterioară.

calculul schimbărilor în temperatura 
medie la 6 ore la nivelul staţiilor meteo-
rologice (81staţii) folosind modelul 
statistic de downscaling bazat pe reţelele 
neuronale, dezvoltat în etapa anterioară; 
aces te  mode le  au  f os t  ap l i ca te 
predictorilor (temperatura la 850 mb) 
simulaţi de modelul global CNCM33 
(run1); rezultatele arată că, pentru 
perioada 2021-2050, schimbările în 
temperatura anuală a aerului  variază 

0
între valori mai mici 0.5 C (zonele de vest, 

0
nord-vest și nord) şi 1.6 C (sud-est); 
pentru perioada 2071-2100, diferențele 

0proiectate vor fi cuprinse între 0.8 și 3 C , 
cele mai mari creșteri având loc în        
sud-estul și sudul României; aceste 
rezultate fac obiectul unui articol aflat în 
curs de evaluare de o revista inter-
naţională ISI (Bîrsan şi Dumitrescu, 
2015).

Proiectului MOSES “Managing 
crOp water Saving with Enterprise 
Services a început la 1.07.2015. Acest 
proiect, finanţat de Uniunea Europeană în 
cadrul Programului de Cercetare şi 
Inovare Horizon 2020 (H2020), este 
coordonat de ESRI (Italia) şi cuprinde un 
consorţiu format din 14 parteneri, 
Administraţia Naţională de Meteorologie 
fiind unul dintre aceştia.

Principalul obiectiv al proiectului 
MOSES (http://www.moses-project.eu) 

Ø
Ø
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constă în elaborarea unei platforme 
informative (Platforma MOSES) destinată 
agenţiilor care au ca obiect procurarea şi 
managementul apei, pentru a facilita 
planificarea resurselor de apă pentru 
irigaţii. Obiectivele specifice constau în: 
economisirea apei, îmbunătăţirea servi-
ciilor acordate fermierilor şi reducerea 
costurilor. Pentru realizarea acestor 
obiective, proiectul MOSES combină,    
într-o platformă integrată, o categorie 
largă de date şi resurse tehnologice: date 
oberva-ţionale (exemplu, meteorologice, 
agrometeorologice şi hidrologice), 
prognoza sezonieră probabilistică şi prog-
noza numerică a vremii, modelarea nece-
sarului de apă pentru culturi şi irigaţii şi un 
Sistem Suport de Decizie GIS (GIS 
Decision Support System ) online.

A d m i n i s t r a ţ i a  N a ţ i o n a l ă  d e 
Meteorologie este implicată în toate 
pachetele de lucru ale proiectului, fiind 
responsabil al activităţii “Prognoza 
s e z o n i e r ă / d o w n s c a l i n g ” .  A s t f e l , 
principalele activităţi în care este implicată 
Administraţia Naţională de Meteorologie 
sunt: monitorizarea stării şi necesarului de 
apă pentru diferite culturi din zonele pilot 
selectate, realizarea prognozei sezoniere 
la scară foarte fină (1km x 1km) folosind 
modele statistice de downscaling şi 
perfecţionarea modelului de bilanţ al apei 
în sol pentru a putea fi rulat cu date de 
intrare la scară spaţială foarte fină 
(elaborare software în limbajul R). Pentru 
realizarea acestor obiective, Administraţia 
Naţională de Meteorologie şi-a planificat 
realizarea unei baze de date zilnice         
pe perioada 1961-2015, la rezoluţia 
spaţială de 1km x 1km, pentru datele 
meteorologice utilizate ca intrări în 
modelul de bilanţ al apei în sol: tempe-
ratura maximă/minimă a aerului, canti-
tăţile de precipitaţii, umiditatea relativă, 

viteza vântului şi durata de strălucire a 
soarelui.

Cea mai mare parte a activităţii 
desfăşurate de Administraţia Naţională de 
Meteorologie în cadrul acestui proiect în 
cursul anului 2015 a constat, în principal, 
în contribuţii privind pregătirea în detaliu a 
planului de activitate al proiectului, 
stabilirea ariilor pilot din România pentru 
implementarea Platfomei MOSES, 
descrierea bazei de date observaţionale 
(meteo şi agrometeo) si a modelelor 
utilizate. De asemenea, s-a început 
crearea bazei de date gridate menţionată 
mai sus, în perioada analizată fiind 
realizată prima versiune pentru tempe-
ratura  maximă/minimă.

În anul 2015, în cadrul proiectului 
PCCA , domeniul – Spațiu și securitate, 
MOBBE  ,  etapa I I  ,  „Observarea 
atmosferei terestre prin măsuratori de 
teledetecție, instrumente de la sol și 
aeropurtate; analiza datelor obținute în 
vederea clasificării tipurilor de aerosol 
provenit din arderea biomasei pe baza 
parametrilor optici intensivi și extensivi 
o b ț i n u t i  ș i  a  c o m p o z i ț i e i  a e r o -
solului,dezvoltare de algoritmi și modele 
de preprocesare, procesare și analiză a 
datelor și clasificare a aerosolului”,  
rezultatele s-au finalizat în analiza datelor 
meteorologice măsurate la stațiile meteo 
din zonele unde perioadele de caniculă     
s-au dovedit a fi, din punct de vedere 
statistic, cele mai întinse în timp. Analiza 
realizată a contribuit la consolidarea 
capacităților observaționale ale instru-
mentelor de teledecție.

- Analiza datele meteorologice legate 
de temperatură, umiditate, câmp de        
vânt și acoperire noroasă furnizate de          
radio-sondajele efectuate la București-          
Băneasa și Iași. Pentru analiza datelor           
s-au luat în consideraţie zilele cu nebulo-
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zitate scăzută, prin extrapolarea valorilor 
de radiație solară, iar pentru acestea s-a 
ținut cont de temperatura maximă a aerului 
și umezeala relativă înregistrate la stațiile 
meteorologice;

- Realizarea meteogramelor, pe 
decade, pentru perioada 15 iul ie-            
15 septembrie 2015, la stațiile meteo-
rologice București-Afumați, București-
Băneasa, Urziceni, Iași, Cotnari și 
Bârnova-radar, pentru parametrii meteo-
rologici: temperatură, umezeală relativă, 
presiunea la nivelul stației,  nebu-lozitate 
totală, înălțimea bazei norilor;

- Consolidarea capacităților observa-
ționale ale instrumentelor de teledetecție.

În anul 2015, în cadrul proiectului 
PCCA , domeniul 5 – Agricultură și 
siguranță alimentară, LIRA, etapa II, 
„Observare prin măsurări sistematice a 
proceselor de formare a grindinei”, s-au 
efectuat următoarele activități:
- Determinarea parametrilor relevanți 
pentru elaborarea modelelor teoretice și 
experimentale;

- Prelucrarea și analiza datelor meteo-
rologice folosite la optimizarea algoritmilor 
combinați din date radar-lidar;

- Analiza datelor radar pentru zilele în 
care s-a înregistrat fenomenul de grindină 
la stațiile din raza de acoperire a radarelor 
București și Bârnova, pentru perioadele 
01.05.2014-31.10.2014 și 10.15.2015-
31.10.2015. Datele radar analizate au fost 
reflectivitate maximă (dBZ),  conținutul de 
apă lichidă pe coloană (VIL), înălțimea 
vârfului norului (ecoTop);

- În vederea organizării campaniei de 
măsurări pentru caracterizarea norilor de 
grindină au fost făcute o serie de analize 
statistice legate de frecvenţa apariţiei 
fenomenelor de grindină, zonele cele mai 
afectate, condițiile meteorologice ce 
favorizează apariția acestor fenomene.

Statisticile au fost efectuate pe baza 
măsurărilor efectuate la stațiile din 
regiunea Muntenia și Moldova și a datelor 
radar înregistrate la Administrația 
Națională de Meteorologie. 

În anul 2015, în cadrul Laboratorului 
de Agrometeorologie cercetările în 
domeniul impactului schimbărilor climatice 
asupra culturilor agricole s-au desfăşurat 
atât în cadrul Programului „Asigurarea 
Veghei Meteorologice şi cercetarea 
schimbărilor climatice pentru protecţia 
oamen i lo r  ş i  bunur i l o r  împot r i va 
fenomenelor meteorologice periculoase, A 
- Asigurarea Veghei Meteorologice, AIII- 
F u n d a m e n t a r e a  m e t o d o l o g i c ă  a 
activităților meteorologice operaționale”, 
cât şi a proiectelor naţionale de cercetare 
tip ADER în cadrul Planului sectorial 

p e n t r u  c e r c e t a r e - d e z v o l t a r e  a l 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale ADER 2020. Obiectivul temei AIII-
5 „Perfecţionarea metodelor de evaluare 
și predicţie a impactului fenomenelor 
meteorologice extreme (secetă, exces de 
umiditate, arșiţă, caniculă, ger, grindină, 
etc.) asupra culturilor agricole”, a urmărit 
analiza resurselor termice şi hidrice în 
zonele de interes agricol din Oltenia, 
Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei, 
Banat şi Crişana, din intervalul 2001-2014 
comparativ cu perioada de referinţă  
1981-2010. S-au identificat parametrii  şi 

IMPACTUL VARIABILITĂŢII / SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 
ASUPRA CULTURILOR AGRICOLE
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pragurile critice pe intervale calen-
daristice specifice, care corespund cu 
parcurgerea proceselor de creştere şi 
dezvoltare a principalelor culturi agricole 
(grâu de toamnă şi porumb), pe parcursul 
perioadei de vegetaţie al plantelor, 
respectiv de la semănat până în perioada 
consumului maxim faţă de apă (intervalul 
mai-august).

În scopul evaluării potenţialului 
resurselor agroclimatice disponibile 
pentru agricultură la nivelul zonelor 
analizate s-au luat în considerare datele 
agro-meteorologice înregistrate la staţiile 
meteorologice cu program agrometeo-

rologic din zona de interes. Datele au fost 
selectate din valori zilnice, lunare şi pe 
intervale caracteristice, corelate cu 
principalele faze de vegetaţie ale 
culturilor de grâu de toamnă şi porumb.

La nivelul perioadei 2001-2014, 
analiza valorilor medii de temperatură 
medie şi maximă a aerului, înregistrate la 
staţiile meteorologice cu şir consecutiv de 
observaţii, reprezentative pentru zonele 
de interes agricol studiate, evidenţiază o 
tendinţă crescătoare în regiunile Banat şi 
Crişana, şi apropiată de valorile de 
referiţă din perioada 1981-2010, figura 1. 
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Figura 1.

În culturile agricole, regimul de umiditate 
al  solur i lor  este dat de dinamica 
modificărilor ce au loc în conţinutul de apă 
(mc/ha) pe întregul profil de sol. În sezonul 
rece (anotimpul de toamnă şi iarnă) din 
anul  agr ico l ,  respect iv  in terva lu l 
septembrie-august, are loc formarea 
rezervelor de umiditate ale solului, ca 

urmare a cantităţilor de precipitaţii mai 
abundente înregistrate în această 
perioadă şi a pierderilor reduse de apă 
prin procesul de evapotranspiraţie. În 
perioada de iarnă, coeficientul de 
înmagazinare a precipitaţiilor este 
reprezentat de raportul între apa 
înmagazinată pe profilul de sol şi 
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cantitatea de apă căzută la suprafaţa 
solului. Acest coeficient este o funcţie a 
deficitului de umiditate a solului la 
începutul perioadei de acumulare a apei, 
respectiv rezerva finală de apă din sol la 
sfârşitul lunii octombrie, a proprietăţilor 
hidrofizice ale solului, a condiţiilor de relief, 
p recum ş i  a  evo lu ţ i e i  cond i ţ i i l o r 
meteorologice din această perioadă.

Pentru creştere şi dezvoltare, grâul de 
toamnă are nevoie de cantităţi însemnate 
de apă. Pe parcursul întregii perioade de 
vegetaţie, pentru obţinerea unor producţii 
mari, grâul are nevoie de 3500-4500 mc 
apă/ha, necesar acoperit în procent de 70-
75% din rezerva de apă a solului la 
semănat şi din precipitaţiile înregistrate în 
perioada de vegetaţie. Consumul de apă al 
grâului de toamnă este în funcţie de stadiul 
de creştere al plantelor, consumul maxim 
fiind în perioada de umplere a boabelor.

Consumul de apă al porumbului este 
cuprins între 4800 şi 5800 mc/ha, în funcţie 
de hibridul cultivat şi zona de cultură. 

Pentru producerea unui kilogram de 
substanţă uscată, porumbul are nevoie de 
aproximativ 40 l apă. Perioada critică 
pentru apă a porumbului începe cu 10 zile 
înainte de faza de apariţie a paniculului şi 
se menţine până la maturitatea în lapte-
ceară. Procesele metabolice sunt 
afectate de deficitul de umiditate din sol şi 
de valorile ridicate de temperatură. 
Deficitul mare de apă şi arşiţa din timpul 
fazei de umplere a boabelor de porumb, 
pot opri complet fenomenul de fotosin-
teză.

În agricultură, precipitaţiile atmos-
ferice reprezintă principala sursă de apă 
pentru creşterea şi dezvoltarea culturilor, 
iar prin absenţa sau insuficienţa lor 
determină apariţia, intensificarea şi 
extinderea fenomenului de uscăciune şi 
secetă pedologică cu diferite grade de 
intensitate. La nivelul României, canti-
tăţile de precipitaţii au o distribuţie 
variabilă în timp şi spaţiu. 
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În sudul Moldovei, Dobrogea, Muntenia şi 
Oltenia, analiza valorilor medii ale 
cantităţilor de precipitaţii înregistrate în 
perioada 2001-2014 comparativ cu 
per ioada de refer inţă 1981-2010, 
evidenţiază creşteri nesemnificative 
(0.5…9.8 l/mp) în majoritatea lunilor, cu 
excepţia lunilor ianuarie, mai şi octombrie, 
când abaterile pozitive au fost de 11.4, 
11.7 şi 12.6 l/mp. O abatere negativă de 
5.2 l/mp s-a înregistrat în luna noiembrie, 
figura 2.

În intervalul 2001-2014, în regiunea 
agricolă Banat-Crişana, creşteri le 
precipitaţiilor înregistrate la staţiile 
meteorologice anal izate,  au fost 
nesemnificative (0.4…9.1 l/mp), în 
aproape toate lunile, şi doar în lunile iunie 
şi decembie valorile medii s-au situat sub 
cele de referinţă (1981-2010) fiind de -
7.5, respectiv -3.7, figura 3.
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Figura 3.

La cultura de grâu de toamnă, 
rezultatele au evidenţiat că în perioada de 
pregătire a patului germinativ în vederea 
înfiinţării semănăturilor, precum şi în 
epoca optimă a semănatului (luna 
septembrie), în perioada 1981-2010, în 
Dobrogea, Muntenia, Oltenia şi sudul 
Moldovei, conţinutul de apă în stratul de 
sol 0-20 cm prezenta valori deficitare,     
seceta pedologică f i ind moderată                   
(150 - 200 mc/ha), pe suprafeţe agricole 
extinse. În jumătatea de nord a Dobrogei 
se înregistrau deficite deosebit de scăzute 

de umiditate în sol (secetă pedologică 
puternică /100-150 mc/ha), figura 4. În 
aceste condiţii, lucrările de pregătire a 
trenului precum şi semănatul culturilor de 
toamnă s-au efectuat cu dificultate, în 
majoritatea anilor irigarea de răsărire fiind 
astfel obligatorie. În perioada 2001-2014, 
aprovizionarea cu apă a solului se încadra 
în limite satisfăcătoare (200-300 mc/ha)      
în Oltenia şi local în nordul Munteniei. 

S e c e t a  p e d o l o g i c ă  m o d e r a t ă               
(150-200 mc/ha) şi local puternică         
(100-150 mc/ha) se semnala în Dobrogea, 
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cea mai mare parte a Munteniei şi sudul 
Moldovei, figura 5.

La data de 30 iunie, atât în perioada 
1981-2010, cât şi în intervalul 2001-2014, 
în Oltenia, Muntenia, Dobrogea şi sudul 
Moldovei, conţinutul de umiditate pe 
profilul de sol  0-100 cm, prezenta valori 
scăzu te  (300-600  mc/ha  /sece tă 
pedologică moderată) şi local deosebit de 

scăzute (250-300 mc/ha /secetă 
pedologică puternică) la nivelul întregului 
teritoriu agricol, ceea ce semnifică condiţii 
deficitare sub aspectul gradului de 
aprovizionare cu apă a solului pe fondul 
consumului ridicat de apă al plantelor din 
această perioadă şi a cantităţilor reduse 
de precipitaţii, figurile 6 şi 7.

Figura 4. Figura 5.

Figura 6. Figura 7.

În Banat ş i  Cr işana,  în per ioada           
1981-2010 seceta pedologică moderată 
(300-600 mc/ha) şi izolat puternică           
(280-350 mc/ha) se semnala pe întreg 
teritoriul agricol, figura 8. În cea mai mare 
parte a regiunii, mediile multianuale 
(2001-2014) ale rezervei de umiditate pe 
adâncimea de sol 0-100 cm, se încadrau 
în limite satisfăcătoare (600-1100 mc/ha) 

şi doar local în nordul şi vestul teritoriului 
se înregistrau deficite moderate de apă în 
sol (550-600 mc/ha), figura 9.

Cele mai importante rezul tate 
obţinute în cadrul programului de 
cercetare national ADER în cadrul 
Planului sectorial pentru cercetare-
dezvoltare al Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării, ADER 2020 au fost:
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1. Proiectul Portal pentru informaţii de 
sol “în oglindă” cu cel realizat de 
Centrul Comun de Cercetare (JRC) la 
nivel european / 12.3.1/01.10.2015, 

din cadrul Planului sectorial pentru 
cercetare-dezvoltare al Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – 
ADER 2020. 

Figura 8. Figura 9.

Coordonatorul proiectului: Institutul de 
Cercetări Pedologice şi  Agrochimice.

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

Rezultate obţinute în anul 2015:

Def in i rea setu lu i  de informaţ i i 
necesare pentru a realiza un catalog 
de informaţii georeferenţiate (straturi 
de bază şi derivate) similar celui 
existent pe portalul JRC, dar la scări 
mai detaliate şi rezoluţie diferită. 
Def in i rea setu lu i  de informaţ i i 
elaborate în cadrul Laboratorului de 
Agrometeorologie;
Armonizarea datelor și serviciilor 
bazate pe informații de sol provenite 

din România cu structurile similare 
dezvoltate la nivel european;
Realizarea şi actualizarea unui portal 
pentru informaţii de sol similar celui 
realizat de Centrul European de 
Cercetări Interdisciplinare (JRC) la 
nivel european;

Laboratorul de agrometeorologie din 
cadrul Administraţ ia Naţională de 
Meteorologie se ocupă cu prelucrarea şi 
utilizarea informaţiilor meteorologice, dar 
şi a modului în care condiţiile meteo-
rologice influențează procesele de 
creştere şi dezvoltare a culturi lor 
agricole/pomicole. Informaţiile oferite de 
către laboratorul de agrometeorologie 
sunt puse la dispoziția tuturor celor 
interesați (firmelor de asigurări, fermieri, 
ministere de resort - Ministerul Agriculturii 

¨

¨

¨
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şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Mediului, 
Apelor și Pădurilor). În funcţie de 
parametrii agrometeo-rologici (rezerva de 
umid i ta te ,  ETP-evapot ranspi ra ţ ia 
potenţială, temperatura minimă, medie și 
maximă a aerului dar și a solului, durata de 
strălucire a soarelui, viteza vântului, 
umiditatea relativă, asprimea iernii – 
unități de frig/ger, arșiță, indice de 
împrimăvărare) care se folosesc pentru 
evidenţierea şi dezvoltarea culturilor, se 
stabilesc fazele de dezvoltare atât a 
culturilor agricole cât și a speciilor 
pomicole și viticole.

Principalul produs elaborat în cadrul 
Laboratorului de Agrometerologie îl 
reprezintă Buletinul Agrometeorologic. 
Buletinul este compus din două părţi şi 
anume: Diagnoza şi Prognoza studiate 
din punct de vedere agrometeorologic la 

nivelul celor 7 Centre Meteorologice 
Regionale din România.

Acesta cuprinde informațiile specia-
lizate care sunt redate prin tabele 
sintetizatoare, grafice și hărți spațiale 
(SIG) reprezentative la nivelul întregului 
teritoriu agricol al țării, (fig. 11).

E x p l o a t a r e a  ș i  v a l o r i f i c a r e a 
sistemului de monitoring agrometeo-
rologic se realizează utilizând module de 
informații de specialitate bazate pe 
aplicații specifice, respectiv AGRO-
S Y N O P,  A G R O S E R V  ș i  A G R O -
TEMPSOL, precum și „Aplicația pentru 
r ep rezen ta rea  spa ț i a l ă  (S IG)  a 
parametr i lo r  agrometeoro log ic i ” , 
realizată de Laboratorul de proiectare și 
administrare baze de date (LPABD),        
(fig. 10.a.b).

Fig. 10.a. b. Baza de date AGRO-SYNOP

(a) (b)

Fig. 11. Realizarea unei hărți în ArcGIS
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Parametrii termici și hidrici specifici 
necesari în scopul evaluării influenței 
condiţiilor de vegetaţie asupra culturilor de 
grâu de toamnă sunt studiaţi în corelaţie 
directă cu cerinţele plantelor agricole faţă 
de apă, pe faze şi interfaze specifice, 
precum şi pe întreg sezonul de vegetaţie.

În activitatea operațională, dar și de 
cercetare a Laboratorului de Agro-
meteorologie din cadrul Administrației 
Naționale de Meteorologie sunt analizați 
u rmă to r i i  pa rame t r i i  ag rome teo -
rologici/agroclimatici de risc/stres termic, 
atmosferic și hidric: indici termici specifici 
intervalului noiembrie-februarie, intensi-
tatea de producere a fenomenului de 
“arșiță” și durata acestuia, indicele de 
împrimăvărare, cantitățile de precipitații 
înregistrate în perioadele specifice, 
precum și  rezervele de umidi tate 
accesibilă plantelor de grâu de toamnă şi 
porumb pe diferite adâncimi de sol           
(0-20 cm, 0-50 cm şi 0-100 cm).

2. Proiectul “Dezvoltarea sistemului 
national de monitorizare și avertizare 
a  fenomene lo r  meteoro log ice 
per iculoase pentru asigurarea 
protecț ie i  v ie ț i i  ș i  a  bunur i lor 
materiale”, cod SMIS-CSNR 59667. 
Proiectul este co-finanţat din Fondul 
de Coeziune.

Coordonatorul proiectului: Administraţia 
Naţională de Meteorologie Bucureşti, 
România.

Rezultate obţinute în anul 2015:

Dezvoltarea infrastructurii naţionale        
de măsură to r i  ş i  observa ţ i i  p r in   
extinderea capacităţilor de automatizare 
şi modernizare a reţelei meteorologice           
de suprafaţă (spaţii meteorologice 
automate – 31 SMA, sisteme moderne               
privind măsurători de agrometeorologie                
– 25 sisteme portabile de umiditatea 
solului, etc), figurile 12 şi 13. 
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Figura 12. Repartizarea statiilor meteorologice 

automate  

Figura 13. Pozitia sistemelor de masurarea a   

umiditatii solului 

Elaborarea de produse meteorologice 
diagnostice/prognostice operative şi 
specifice pentru managemenetul 
situaţiilor de urgenţă, precum şi 

dezvoltarea tehnicilor nowcasting de 
analiză, prognoză şi avertizare a 
fenomenelor  meteorologice severe;
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Dezvoltarea activităţii de prognoză şi 
avertizare a fenomenelor meteo 
extreme în vederea fundamentării 
măsurilor de intervenţie în situaţii de 
urgenţă generate de precipitaţii 
abundente care produc viituri rapide şi 
inundaţi i ,  precum şi măsuri de 
reducere a riscului şi efectelor 
acestora în conextul schimbărilor 
climatice actuale şi previzibile.

Prin aceste rezultate se asigură 
următoarele:

Îmbunătăţirea asigurări i  veghei 
meteorologice pentru emiterea de 
prognoze şi avertizări în vederea 
informării factorilor de decizie şi a 
populaţiei pentru prevenirea şi/sau 
diminuarea pagubelor datorate 
fenomenelor meteorologice pericu-
loase;

Modernizarea sistemului reţelei naţio-
nale de staţi i meteorologice de 
suprafaţă în scopul asigurării omo-
genităţii şi funcţionalităţii viitoare a 
acestei structuri observaţionale de 
bază;

Modernizarea reţelei naţionale de 
agrometeorologie în scopul optimizării 
fluxului operaţional de date şi infor-
maţii agrometeorologice provenite de 
la staţiile meteorologice cu program 
agrometeorologic din reteaua naţio-
nală de specialitate;

Dezvoltarea unui sistem software 
pentru colectarea, transmiterea, 
stocarea şi prelucrarea centralizată a 
datelor agrometeorologice din reţeaua 
de specialitate şi achiziţia unui sistem 
de calcul de tip server necesar pentru 
componenta la nivel naţional a 

¨

¨

¨
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sistemului software pentru colectarea, 
transmiterea, stocarea şi prelucrarea 
centralizată a datelor agrometeo-
rologice din reţeaua de specialitate;

Modernizarea sistemului de recepție a 
datelor satelitare.

3. Proiectul  Calea Verde spre 
Dezvol tare Durabi lă,  în cadrul 
Programului RO07 Adaptare la 
schimbări climatice prin intermediul 
Granturilor SEE 2009-2014.

Coordonatorul proiectului: The Norwegian 
Association of Local and Regional 
Authorities – KS.

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

Rezultate obţinute în anul 2015:

S-au extras, organizat şi prelucrat 
date de temperatura aerului (valori 
minime, maxime şi medii), cantităţi 
lunare de precipitaţii şi precipitaţii 
căzute în 24 h, la staţiile meteorologice 
din Regiunea 7 Centru, necesare 
evaluării unor indicatori de risc termic 
(asprimea iernii prin unităţi de frig şi 
ger, indicele de împrimăvărare, 
intensitatea arşiţei, data producerii 
primului îngheţ de toamnă şi a 
ultimului îngheţ de primăvară) pentru 
evaluarea tendinţei şi a schimbărilor 
observate în perioada studiată         
1961-2014.

S-au elaborat hărţi în mediu GIS la 
nivelul Regiunii 7 Centru privind 
zonalitatea resurselor termice (fig. 14 
şi 15), precipitaţii (perioadele 1961-
1990, 1971-2000 si 1981-2010), 
precum şi în valori medii multianuale 
pentru perioada 1961-2014, şi de 
umiditate a solului.

¨

¨

¬

¬
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Figura 14. Asprimea iernii în intervalul 
decembrie-februarie 1961-2014, 

în Regiunea 7 Centru

Figura 15. Intensitatea „arşitei” în intervalul    
iunie-august, în perioada 1961-2014 

în Regiunea 7 Centru

Extragerea, prelucrarea şi interpre-
tarea datelor necesare elaborarii 
Ghidului de adaptare a tehnologiilor 
agricole la schimbările climatice 
pentru Regiunea 7 Centru.

Documentarea şi analiza infor-
maţ i i lo r  în  vederea rea l izăr i i 
strategiilor privind adaptarea la 
schimbările climatice în Regiunea 7 
Centru.

S-a realizat analiza cross-sectorială 
pentru sectoarele agricultură-
ecosisteme-păduri-resurse de apă, 
în vederea identificării elementelor 
de analiză şi fundamentare a 
studiului Regional de Planificare şi 
corelarea cu necesităţile regionale.

S-a analizat impactul viitor al schim-
bării climatice asupra sectorului de 

agricultură şi resurse de apă la 
nivelul Regiunii 7 Centru, în scopul 
identificării de riscuri şi oportunităţi 
cros-sectoriale şi fundamentarea 
strategiilor de adaptare la nivel 
municipal şi sectorial.

S-a efectuat analiza proiecţiilor 
viitoare extrase și cartografiate în 
condiţiile scenariilor RCP 4.5 si 8.5 
pentru locaţiile reprezentative ale 
celor 3 Municipii (Braşov, Sibiu și  
Tg. Mureș) în scopul elaborării 
strategiilor de adaptare la nivel 
municipal şi sectorial.

S-au identificat hazarduri legate de 
schimbarea climei din perspectiva 
evaluarii riscurilor pentru minimi-
zarea efectelor lor în procesul de 
adaptare la nivelul Regiunii 7 Centru.

¬

¬

¬

¬

¬

¬
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METEOROLOGIEI  RADAR

Activitatea ştiinţifică din cadrul Labora-
torului de Tehnici pentru Prognoza 
Nowcasting şi a Fenomenelor Meteo 
Severe a fost focalizată pe testarea unor 
algoritmi radar ce oferă informaţii privind 
evolutia spaţio-temporală a furtunilor 
convective şi pe studiul caracteristicilor 
termodinamice ale mediului în care au loc 
fenomene meteorologice de precipitaţii 
intense. Rezultatele acestor studii au fost 
incluse în articole stiinţifice, publicate în 
reviste internaţionale, cu referenţi, cu 
factor de impact ISI mare (ex. Cică şi 
colab. 2015, Cărbunaru și Burcea 2015.).

Membrii laboratorului au fost implicaţi 
şi în activităţi didactice organizate la nivel 
internaţional, participând ca specialişti în 
domeniul meteorologiei radar şi în cel al 
utilizării datelor radar în prognoza imediată 
de fenomene meteorologice periculoase. 
Astfel, unii membri ai laboratorului au 
participat ca lectori la cursul „Aplicaţia 
datelor radar în prognoza pe foarte scurtă 
durată” (“Weather Radar Applications in 
Nowcasting for Weather Forecasters”), 
organizat de catre EUMETCAL în 
colaborare cu Serviciul Meteorologic 
German (DWD, Deutscher Wetterdienst), 
desfăşurat în luna iunie a anului 2015.

CERCETĂRI ÎN DOMENIUL FIZICII 
ATMOSFEREI ŞI POLUĂRII AERULUI

Studiile elaborate în cursul anului 2015 au 
vizat o paletă largă de domenii – 
radiometrie, poluarea aerului şi ozon total. 

Rezultatele sunt sintetizate în rândurile ce 
urmează:

Studiul privind impactul atmosferei 
asupra evoluţiei de lungă durată a 
componentelor radiaţiei solare mă-
surate la staţiile radiometrice din 
România. Obiectivul studiului a 
constat în analiza tendintelor multi-
anuale ale datelor de radiaţie solară 
directă pe suprafaţa normală la staţii 
radiometrice din România.

Studiul potenţialului energetic solar pe 
teritoriul României având ca rezultat 
realizarea unui atlas al radiaţiei solare 
ce cuprinde informaţii statistice privind 
radiaţia solară în România (medii 
orare, lunare şi anuale) cât şi material 
cartografic privind repartiţia teritorială 
a radiaţiei solare (globale) pe teritoriul 
României.

Studiul radiaţiei solare pe suprafeţe 
înclinate şi divers orientate. La staţiile 
radiometrice din reţeaua naţională se 
măsoară componentele radiative de 
pe suprafaţa normală (radiaţia solară 
directă) precum şi cele de pe suprafaţa 
orizontală (radiaţia solară difuză şi 
globală). Cantitatea de radiaţie primită 
la sol este influenţată de morfologia 
complexă a reliefului, cu orientări şi 
inclinări diferite faţă de Soare. Astfel   
s-au calculat valorile medii pe supra-
faţa normală a fluxului radiativ şi 
raportul între fluxul direct cu incidenţa 
normală şi cel primit pe pante cu 
diverse orientări şi înclinări. 

 

Ø

Ø

Ø
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În anul 2015, a continuat transmiterea 
la Centrul Mondial de Colectare a 
Datelor de Radiaţie Solară (WRDC) de 
la Sankt Petersburg, a sumelor zilnice 
de radiaţie globală măsurate în regim 
automat, precum şi sumele lunare şi 
mediile zilnice ale duratei de strălucire 
a soarelui şi au fost introduse în Atlasul 
Mondial al Radiaţiei Solare.

Ozonul total - una din principalele 
preocupări în acest domeniu a constat în 
stabilirea profilelor climatologice de ozon 
necesare în modelele de prognoză. După 
cum se cunoaşte, relaţia ozon – schimbări 
climatice reprezintă o problemă foarte 
complicată deoarece ozonul stratosferic 
poate influenţa climatul troposferic prin 
interacţiunile radiative şi dinamice dintre 
troposferă şi stratosferă. În procedurile de 
transfer radiativ folosite în modele de 
integrare numerică a atmosferei este 
folosit un profil mediu de ozon, descris 
printr-o funcţie. Datorită variabilităţii 
puternice a concentraţiei ozonului, 
integrarea acestor modele pe diverse 
domenii cu un acelaşi profil mediu de ozon, 
duce la apariţia erorilor în diverse câmpuri 
integrate. Pentru evitarea acestei situaţii, 
folosind baza de date satelitară SBUV/II de 
la NOAA  şi formula lui Lacis şi Hansen,        
s-au determinat profilele medii lunare 
pentru coordonatele staţiei Bucureşti.

Poluarea aerului - cercetările din 
domeniul poluării aerului au avut ca 
obiectiv perfecţionarea metodelor de 
prognoză, folosind modele de dispersie 
din noua generaţie şi realizarea unui 
sistem de prognoză a poluării aerului la 
scară locală şi regională.

Astfel, în anul 2015, s-a calculat 
numărul Richardson global din măsurători 
de radiosondaj în două feluri: cu nivelul 
inferior situat la primul nivel al radio-

Ø sondajului (obţinându-se valorile RB_sol), 
respectiv pentru straturi formate de nivele 
consecutive de radiosondaj (obţinându-se 
valorile RB_consec). După cum era de 
aşteptat, s-a constatat că profilele 
verticale ale RB_consec au valori mult mai 
mici decât valorile corespunzătoare 
profilelor verticale de RB_sol. În plus, s-a 
obţinut că există situaţii în care profilele 
verticale RB_consec au valori negative 
chiar dacă valorile corespunzătoare 
profilelor verticale RB_sol au numai valori 
pozitive şi diferenţele dintre RB_consec şi 
RB_sol nu sunt mai mari neapărat numai 
pe timp de zi. În concluzie, mărirea 
grosimii stratului pentru care se calcu-
lează numărul Richardson global RB 
(adică utilizarea lui RB_sol în loc de 
RB_consec) duce la valori mai mari ale RB 
şi poate duce şi la pierderea informaţiei de 
schimbare a semnului lui RB, cu impact 
asupra determinării stabilităţii stratului. 

Reamintim că numărul Richardson 
global este folosit de către modele 
atmosferice atât ca indicator al stabilităţii 
atmosferei, cât şi pentru determinarea 
înălţimii stratului limită atmosferic.

CERCETĂRI ÎN DOMENIUL 
TELEDETECŢIEI ŞI SISTEMELOR 
INFORMAŢIONALE GEOGRAFICE

În anul 2015, 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 
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fenomenelor meteorologice periculoase” 
au fost atinse prin realizarea următoarelor 
obiective:

Îmbunătăţirea metodologiilor de 
aplicare a tehnicilor de teledetecţie 
necesare studiului dinamicii aco-
peririlor vegetale, a evaluării re-
surselor de apă din stratul de 
zăpadă, pentru prevenirea şi su-
pravegherea zonelor cu risc de 
inundaţii.

Act iv i ta tea desfăşurată  în  cadru l 
Laboratorului de Teledetecţie şi SIG pentru 
realizarea temei de cercetare în prima 
parte a anului 2015, a constat în estimarea 
rezervelor de apă din stratul de zăpadă în 
bazinele hidrografice de interes hidroener-

getic: Argeş (cu închidere Lacul Vidraru), 
Doftana (închidere Lacul Paltinu), Lotru 
(închidere Lacul Vidra), Bistriţa (închidere 
Lacul Izvorul Muntelui), Someşul Mic şi 
Râul Mare. Metodologia specifică a 
cuprins următoarele etape:

Urmărirea evoluţiei parametrilor de 
grosime şi densitate a stratului de zăpadă, 
pe întreaga perioadă a sezonului de iarnă-
primăvară 2015-2016, date provenite în 
flux rapid de la stațiile meteorologice din 
zonele bazinelor montane în studiu. 

Pentru perioada analizată, cuprinsă 
între 20 noiembrie 2015 și 25 mai 2016,      
s-au realizat grafice ale evoluţiei stratului 
de zăpadă la stațiile meteorologice din 
bazinul hidrografic Argeș (fig. 1), bazinul 
Bistrița, Lotru, bazinele monitorizate din 
partea de vest și sud-vest a țării.

¬

Fig. 1. Evoluția grosimii stratului de zăpadă în sezonul iarnă-primăvară 2015-2016 
în bazinul hidrografic Argeș

Achizițonarea imaginilor satelitare 
MODIS (Terra și Aqua) fără acoperire 

noroasă, ca și a produsului derivat din 
acestea SCE (Snow Cover Extent), din 
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aceeaşi perioadă, pentru delimitarea 
suprafeţelor acoperite cu zăpadă. Având 
o signatură spectrală particulară, zăpada 
poate fi detectată cu uşurinţă pe imaginile 

satelitare, diferitele combinații de benzi 
permițând discriminările zăpadă-nori      
(fig. 2). 

Fig. 2. Discriminare zăpadă-nori dată de combinația de benzi spectrale
True Color - 7-2-1, Terra MODIS din data de 5 aprilie 2016 - zona Carpaților Meridionali
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Au fost întreprinse trei campanii de 
măsurători expediționare, în zonele de 
interes (25 februarie: zona Bâlea din 
Masivul Făgăraș, 16-18 martie: Sinaia, 
zona Munților Bucegi şi 6 - 8 aprilie: 
Valea Dorului, Valea Soarelui - 
Bucegi), care au avut rol de validare și 
completare a datelor în flux rapid 
provenite de la stațiile meteorologice și 
a informațiilor oferite de imaginile 
satelitare.

Ø Ø Realizarea a trei evaluări ale rezervei 
de apă din stratul de zăpadă pentru 
bazinele montane în studiu, pe baza 
celor trei surse de informații men-
ționate: 20 ianuarie, 15 februarie și      
25 martie 2016. Evaluarea s-a efectuat 
pe etaje altitudinale şi pentru diferite 
categorii de acoperire/utilizare a 
terenului, obţinându-se astfel: volumul 

3
total de apă (mil/m ) și stratul mediu de 

2
apă (l/m ), (fig. 3, tab. 1 - bazinul  
Argeş).

Fig. 3. Bazinul hidrografic Argeş şi subbazinele componente (zona carpatică)
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Nr. 
Crt. 

Denumire bazin 

Suprafaţă 
totală 

subbazin 

Suprafaţă 
teren 

împădurit 

Volum total 
de apă pe 
subbazin 

Strat mediu 
de apă pe 
subbazin 

(km2) (km2) (mil. m3) (l/m2) 

1 
B.h. Argeş propriu-zis 
(inclusiv Lacul Vidraru) 

274,43 190,97 27,07 96,62 

2 Subbazinul Topolog 87,87 53,76 9,92 112,91 

3 
Subbazinul Vâlsan + 

Dobroneag 
85,41 52,17 9,93 116,30 

4 
Subbazinul Râul 

Doamnei + Bradului + 
Drăghina + Cernat 

256,43 163,23 32,95 128,49 

5 
Subbazinul Valea lui 

Stan 
19,09 17,45 0,85 44,58 

6 Subbazinul Limpedea 7,76 6,74 0,34 43,69 
Total 730,99 484,32 81,06  

 

Tabelul 1. Rezultatele evaluării din 20 ianuarie 2016 pentru Bazinul Hidrografic Argeş

Prelucrări ale produsului satelitar SCE 
pentru obținerea unei reprezentări cu 
informații combinate - spațiale și 
valorice - a distribuției areale a stratului 

de zăpadă în zonele montane, pentru 
date apropiate estimărilor rezervei de 
apă din stratul de zăpadă (fig. 4).

 

Fig. 4. Suprafața acoperită cu zăpadă în data de 19 ianuarie 2016, extrasă din produsul MODIS SCE, 
datele grosimii zăpezii la stațiile meteorologice, fundal SRTM

Ø
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Aplicarea noilor metodologii, ca instru-
mente precise de monitor izare ş i 
prognozare a apei cantonate la altitudini 
mari, în stratul de zăpadă, își găsește 
utilitatea imediată în transmiterea evalu-
ărilor către unitățile de gospodărire a 
apelor, spre factorii de management și 
decizie, iar pe termen lung, în studii de 
cercetare ce pot conduce la perfecțio-
narea acestor activități.

În al doilea trimestru al anului 2015 a 
fost realizată o analiză a principalilor indici 
de vegetație uti l i  în monitorizarea 
vegetatiei, obținuți din:

produse MODIS TERRA de reflectanţă 
(MOD09A1), sinteze la 8 zile, rezoluție 
spaţială de 500 m. Aceste date au fost 
utilizate pentru calculul următoarelor 
seturi de indici de vegetație: indicele 
de vegetație diferenţă normalizată 
(NDVI), indicele de apă diferenţă 
normalizată (NDWI), indicele de 
secetă diferenţă normalizată (NDDI). 
Datele spațiale și produsele derivate 
sunt disponibile pentru perioada 2005 
– prezent;

3 seturi de date hiperspectrale  
(imagini SPOT 7) achiziționate pentru 
zona de sudiu (zona orașului Sibiu), cu 
rezoluț ie spaț ia lă de 1.5 m în 
pancromatic și 6m în multispectral. 
Acestea sunt dipsonibile pentru 
17.07.2015, 05.08.2015, respectiv 
25.08.2015.

Calculul indicilor de vegetație din date 
MOD09A1 se face conform relațiilor:

NDVI = (Rb2 – Rb1)/(Rb2+Rb1)
NDWI = (Rb2 – Rb7)/(Rb2+Rb7)
NDDI = (NDVI-NDWI)/(NDVI+NDWI)

Unde: Rb1 este reflectanța în vizibil (VIS), 
Rb2 reflectanța în infraroșu apropiat 

Ø

Ø

(Ira) și Rb7 reprezintă reflectanța în 
infraroșu în unde scurte (SWIR).

Din date SPOT 7 a fost calculat indicele de 
vegetație NDVI, conform relației:

NDVI = (Rb4 – Rb3)/(Rb4 + Rb3)
Unde: Rb3 este reflectanța în vizibil         

(VIS-Roșu), Rb4 reflectanța în 
infraroșu apropiat (IRa) și Rb2 
reprezintă reflectanța în vizibi l       
(VIS-Verde).

Prin compararea valorilor indicilor de 
vegetație asociați unei date curente cu 
cele istorice (din anul anterior sau din ani 
catalogați ca ani extremi din punctul de 
vedere al stării de vegetație a culturilor) se 
pot face aprecieri asupra stării de 
vegetație a culturilor .

Figura 5 prezintă un exemplu de 
comparație între anul 2007 şi 2014 
(perioada 13.08 – 05.09) pentru patru 
produse NDVI obținute din date MODIS de 
reflectanţă – sinteze la 8 zile (MOD09A1).

NDVI este un indicator al prezenței, 
densității şi stării de sănătate a vegetației 
raportat la un pixel (în cazul produselor 
MOD09A1 folosite, dimensiunea pixelului 
fiind de 500 m x 500 m); în hărţile 
prezentate valorile pozitive ale NDVI, sunt 
colorate în nuanțe de la verde deschis 
până la verde închis, în funcţie de starea 
de vegetaţie afectată de stresul hidric, iar 
valorile negative sunt colorate în nuanțe de 
la galben deschis până la maro închis, 
indicând absența vegetației. Prin compa-
rarea celor două seturi de imagini se poate 
observa, că în perioada 5-12.08, valorile 
NDVI au fost oarecum compa-rabile 
pentru cei doi ani analizați. În perioada         
13-20.08.2014 valorile NDVI au fost mai 
mici (NDVI Є [0.2, 0.4]) decât aceiași 
perioadă din 2007, că urmare a deficitului 
de precipitații, în special în zona de N-E a 
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Regiunii 7 Centru și în sudul acesteia 
(zona Sibiului). Anul 2007 este cunoscut 
ca fiind un an secetos; ca urmare a 
deficitului de precipitații, în ultima decadă a 
lunii august și începutul lunii septembrie 
valorile NDVI reflectă faptul că vegetația a 
fost afectată de secetă (NDVI are valori 

mici în majoritatea zonelor care oscilează 
între 0.05-0.35). Comparând cu harta de 
utilizare a terenului, se observă că zonele 
în care valorile NDVI sunt mici corespund 
în general zonelor agricole sau zonelor cu 
vii și livezi.

Fig.5. Variația spațială a indicelui NDWI obținută din date MODIS (MOD09A): 13.08-05.09.2007 
(stânga), respectiv 05.08-05.09.2014 (dreapta)
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Pentru a îmbunătăți calitatea informațiilor 
necesare monitorizării și evaluării corecte 
a secetei se pot face și corelații între diferiții 
indici de vegetație și principalii parametri 
agrometeorologici.

Figura 6 prezintă un exemplu al unei astfel 
de analize prin care s-a comparat evoluția 
principalilor indici de vegetație cu preci-
pitațiile înregistrate în perioada Mai-
Decembrie 2013 la staţia agrometeo-
rologică Sf. Gheorghe.

Fig. 6. Analiza evoluției stării de vegetație per baza comparării dintre indicii de vegetație estimați din date 
satelitare (MOD09A1) și valorile precipitațiilor înregistrate la stația agrometeorologică Sf. Gheorghe

Luând în considerare valorile din tabelul 2 
și comparând cei trei indici cu harta de 
acoperire/utilizare a terenului se poate 
observa existența secetei pedologice 
(perioada 29.07-13.08.2013). Valorile 
minime ale indicilor NDVI (NDVI Є          
(02-0.35)), NDWI (NDWI Є (0.1-0.3)) şi 

NDII (NDII < 0.1) s-au înregistrat în 
perioada 20.07-13.08.2013, ca urmare a 
deficitului de precipitații, dar și scăderii 
rezervei de umiditate din sol. Pentru 
această perioadă valorile maxime ale 
NDDI au oscilat între [0.2, 0.4].

Tabel 2. Umiditatea solului și capacitatea utilă a solului măsurate la stația agrometeorologică Sf. Gheorghe

Data Umiditatea 
solului (mc/ha) 

% CAu (capacitatea utilă a 
solului) 

Clase 

10.07.2013  1216  76 %CAu  Aprovizionare aproape optimă  
20.07.2013  883  55 %CAu  Aprovizionare satisfăcătoare  
31.07.2013  695  43 %CAu  Secetă pedologică moderată  
10.08.2013  548  34 %CAu  Secetă pedologică puternică 
20.08.2013  667  42 %CAu  Secetă pedologică moderată 
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Analiza comparativă a indicilor de vege-
tație cu principalii parametri agrome-
teorologici și harta de acoperire/utilizare a 
terenului este necesară, întrucât valorile 
mici ale indicilor de vegetație nu semnifică 
neapărat existența fenomenului de secetă. 

Aceste valori pot fi asociate și solului gol 
sau arealelor cu vegetație rară.

Figura 7 prezintă NDVI estimate din 3 
imagini SPOT 7, achiziționate pentru 
următoarele date: 17 iulie, 5 august, 
respectiv 25  august 2015.

17.07.2015 05.08.2015 25.08.2015

Fig. 7. NDVI obținut din date SPOT 7

Valorile pozitive (> 0.1) sunt colorate în 
nuanțe de la verde deschis pană la verde 
închis iar valorile negative și cele foarte 
apropiate de 0 sunt colorate în nuanțe de 
la galben deschis până la maro închis, 
indicând absența vegetației sau o stare de 
sănătate proastă (-0.1 – 0.1), precum și 
zone urbane, drumuri, sau apă (< -0.1).

Din analiza vizuală a celor trei imagini 
și comparând cu tabelul 3 se poate 
observă că vegetația din zonele agricole 
din jurul orașului Sibiu este afectată de 
lipsa precipitaţiilor, valorile NDVI fiind 
foarte mici pentru această perioadă a 
anului (NDVI Є [0.15-0.35]). 

Tabe lu l  3  rep rez in tă  max imu l 
precipitațiilor înregistrate în 24 de ore la 
stația agrome-teorologica Sibiu, pentru 
lunile Mai-August.  Se observă că maximul 
precipitațiilor înregistrate în 24 de ore, în 
cele 4 luni din anul 2015 sunt mult mai mici 
decât maximul pe 24 de ore corespunzător 
lunilor respective pentru 3 intervale de 
refer in ță:  1961-1990,  1981-2010, 
respective 1961-2014. Lipsa precipi-
tațiilor se regăsește în valorile mici ale 
NDVI înregistrate pentru zonele agricole și 
cu vegetație din jurul orașului Sibiu.

În concordanță cu evoluția cercetării 
științifice pe plan mondial, în domeniul 
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supravegherii și monitorizării vegetației și, 
implicit a secetei, în cadrul prezentului 
studiu au fost estimați din date satelitare de 
medie și înaltă rezoluție, o serie de indici de 
vegetație (indicele de vegetație diferență 
normalizată, indicele de apă diferență 
normalizată, indicele de secetă diferență 
normalizată).

Aceștia vor fi analizați în perioada 
următoare prin comparație cu principalii 
parametri agrometeorologici înregistrați la 
stațiile agrometeorologice din Regiunea 7 
Centru. Un astfel de exemplu a fost realizat 
pentru stațiile agrometeorologice Sf. 
Gheorghe și Sibiu. Deasemena vor fi 
comparați și cu Indicele Standardizat al 
Precipitațiilor (SPI) calculat pentru staţiille 
agrometeorologice din Regiunea 7 Centru. 

În cadrul proiectului a fost întocmită și 
hartă de utilizare/acoperire a terenului 

Tabel 3. Maximul precipitațiilor înregistrate în 24 de ore la stația agrometeorologică Sibiu, pentru lunile                  
mai-august

Luna Valoare/Data 

(1961-1990) 

Valoare/Data 

 (1981-2010) 

Valoare/Data 

 (1961-2014) 

Valoare/Data 

 (2015) 

Mai 69,9 l/mp / 
10.05.1973 

35,3 l/mp / 30.05.1998 69,9 l/mp / 10.05.1973 18,5 l/mp / 
07.05.2015 

Iunie 45,2 l/mp / 

22.06.1979 

70,4 l/mp / 18.06.1998 70,4 l/mp / 18.06.1998 44,9 l/mp / 

26.06.2015 

Iulie 57,0 l/mp / 
19.07.1974 

53,2 l/mp / 28.07.2004 57,0 l/mp / 19.07.1974 3,9 l/mp / 
28.07.2015 

August 65,8 l/mp / 
25.08.1977 

46,6 l/mp / 05.08.2005 65,8 l/mp / 25.08.1977 0 l/mp / 01-
13.08.2015 

 

extrasă din ultima versiune a CLC (2012). 
Condiţiile termice şi hidrice optime 
determină creșterea vegetației (valori 
NDVI mai mari de 0.6, NDWI > 0.3, NDDI < 
0.6), în timp ce stagnarea sau ofilirea 
acesteia (valori NDVI cuprinse între 0 şi 
0.6, NDWI < 0.3, NDDI > 0.6) sunt 
determinate de absenţa precipitaţiilor, 
valori ridicate ale tempe-raturii aerului, 
lipsa apei în sol, în strânsă corelaţie cu 
fazele fenologice specifice fiecărei culturi. 
Răspunsul vegetației la precipitații sau la 
lipsa acestora tinde să aibă o întărziere de 
1-2 săptămâni.

Indicele de secetă diferență normali-
zată este foarte util în monitorizarea 
secetei, în special pe perioada de vară, 
evidențiind foarte clar perioadele de stres 
hidric al plantelor.

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

A fost elaborată metoda de prelucrare a 
imaginilor/produselor satelitare din 
domeniul optic înregistrate de satelitul 
TERRA/AQUA, folosind senzorul MODIS 

( M o d e r a t e  R e s o l u t i o n  I m a g i n g 
Spectroradiometer). S-a propus utilizarea 
produselor MODIS LAI (MOD15 - Indicele 
Suprafeţei Foliare / Leaf Area Index) 
pentru analiza stării, dar şi a dinamicii 
vegetaţiei la scară reginonală. 

Produsele LAI „8-Days L4 Global         
1 km” au rezoluţie spaţială de 1km, fiind 
produse compozite la 8 zile ce oferă 
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informaţii la nivel global referitoare la 
indicele suprafeţei foliare, factorul de 
control şi deviaţia standard corespun-
zătoare acestei variabile. Deşi produsele 
MODIS LAI sunt produse compozite la         
8 zile, anumiţi pixeli din imagine pot fi 
acoperiţi cu nori pe tot acest interval de 
timp.

Produsele MODIS LAI TERRA/AQUA 
(MOD15A2/MYD15A2) sunt produse de 
sinteză rezultate prin combinarea altor 
două produse:

MOD12C1 (MODIS Land cover). 
Acesta include cinci scheme de 
clasificare obţinute prin metoda de 
clasificare supervizată. Schema 
primară de acoperire a terenului 
identifică 17 clase definite de IGBP 
(International Geosphere-Biosphere 
Programme): 11 clase reprezentând 
vegetaţia naturală, 3 clase pentru zone 
cu influenţă antropică şi 3 clase pentru 
zone fără vegetaţie;

MOD09GA/MYD09GA (produsul de 
reflectanţă). Produsele MODIS de 
reflectanţă sunt produse zilnice care 
oferă informaţii referitoare la reflec-
tanţă în absenţa dispersiei sau absorb-
ţiei atmosferice. 

Procesul de prelucrare al produselor 
MODIS LAI s-a realizat folosind mai multe 
module dezvoltate în ArcGis şi cuprinde 
următoarele etape:

Descărcarea datelor. Produsele 
M O D I S 1 5  s u n t  d i s p o n i b i l e           
gratuit şi au fost descărcate cu                  
a ju to ru l  i ns t rumen tu lu i  USGS                
G l o b a l  V i s u a l i z a t i o n  V i e w e r             
(G loVis ) ,  d ispon ib i l  pe  s i te -u l 
http://glovis.usgs.gov, pentru perioada 
mai – septembrie 2014

Reproiectarea datelor. Datele sunt 
reproiectate din proiecţia sinusoidală 
în proiecţia Stereo 70, pentru a putea fi 
comparate, analizate, suprapuse cu 
alte informaţii geo-spaţiale;

Decuparea/tăierea datelor. Pentru a 
putea extrage date de interes (valoare 
maximă, minimă, medie etc.), produ-
sele MODIS15 sunt decupate după 
conturul României;

Calcularea valorilor LAI. În tabela de 
atribute se calculează valorile LAI 
după formula:  LAI = 0.1*DN, unde DN 
reprezintă valoarea atribuită unui pixel. 
Valorile astfel obţinute sunt interpre-
tate după cum urmează:

a.      0 – 6 = valori corespunzătoare LAI;
b. 25 = zona urbană;
c. 25.1 = zona mlăştinoasă;
d. 25.2 = zăpadă, gheaţă;
e. 25.3 = sol gol;
f. 25.4 = apă;
g. 25.5 = pixeli lipsă.

În figura 8 este prezentat un exemplu 
de hartă LAI din perioada 21-28 iulie 2015.

Pentru anul 2015 (considerat cel mai 
călduros an la nivel global) evoluţia 
indicelui suprafeţei foliare (valori medii la 
nivelul ţării) este prezentată în figura 9.

Din analiza graficului se remarcă 
valorile generale mici ale indicelui 
suprafeţei foliare, ceea ce denotă un an 
secetos. Valorile mici de la începutul și 
sfârșitul anului sunt explicate prin absența 
vegetației (respectiv a frunzelor) în 
sezonul de iarnă.

De asemenea, trebuie menționat că 
aceste valori pot fi chiar mai mici la scară 
loca lă  ( reg iune  agr ico lă ,  un i ta te 
administrativă, judeţ etc.) sau punctuală 

n

n

n
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(pixel, parcelă), ceea ce poate scoate în 
evidență şi mai bine suprafețele afectate 
de fenomenul de secetă. În figura 10 este 
prezentat un exemplu al indicelui supra-
feţei foliare într-un pixel (coordonate 
geografice: 44°06´ lat. N şi 24°58´ lon. E), 
în apropierea staţiei meteorologice 
Roşiorii de Vede. Analizând figura 10 

constatăm că valoarea maximă LAI este 
de doar 1,3, ceea ce pune în evidenţă 
evoluţia redusă a culturilor agricole. De 
asemenea, se pot observa două praguri în 
evoluţia plantelor: începutul lunii martie 
(începutul sezonului agricol) şi jumătatea 
lunii septembrie (sfârşitul sezonului 
agricol). 

Fig. 8. Indicele suprafeţei foliare (LAI) pentru perioada 21-28 iulie 2015

Fig. 9. Indicele suprafeţei foliare (LAI) pentru intervalul 2 ianuarie – 22 septembrie 2015
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Fig. 10. Indicele suprafeţei foliare (LAI) pentru intervalul 2 ianuarie – 22 septembrie 2015, în apropierea 
staţiei meteorologice Roşiorii de Vede

Infrastructuri de date spațiale pentru 
aplicații meteorologice

Tema de cercetare are ca scop inițierea și 
dezvoltarea unui cadru de lucru inter-
operabil pentru gestionarea infor-mațiilor 
meteorologice care să contribuie la 
realizarea unei infrastructuri naționale de 
date spațiale în conformitate cu preve-
derile inițiativelor europene în domeniu. În 
anul 2015 au fost realizate următoarele 
activități  legate de imp lementarea 
serviciilor de rețea INSPIRE:

Analiza standardelor compatibile 
INSPIRE pentru catalogarea și desco-
perirea seturilor de date;

S-a continuat activitatea de dezvoltare 
a unui sistem on-line, compatibil 
INSPIRE, bazat pe aplicaţii open 
source, numit GEOMET, care să 
permită gestionarea datelor meteo-
rologice în context geospaţial (fig. 11).

●

Fig. 11. Exemplu  de integrare a datelor cu privire la extinderea stratului 
de zăpadă în sistemul GEOMET.

●
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Elaborarea de metodologii pentru 
reprezentarea spațială a parametrilor 

meteorologici și obținerea de hărţi 
utilizând tehnici de teledetecţie şi SIG

În cadrul temei de cercetare, în anul 2015, 
a fost realizată o analiză a metodei de 
interpolare IDW (Inverse Distance 
Weighted).

Interpolarea este procedura de 
estimare a unei valori într-o locaţie fără 
măsurători, folosind valorile măsurate în 
punctele vecine. Aceasta implică găsirea 
unei funcţii f(x, y) ce reprezintă întreaga 
suprafaţă a valorilor z asociate cu puncte 
(x, y) dispuse neregulat. Această funcţie 
face o predicţie a valorilor z pentru alte 
poziţii dispuse regulat. Interpolarea        
poate fi:

●

●

●

●

exactă (când modelul obţinut păs-
trează valorile datelor iniţiale);

aproximativă (când valorile datelor 
iniţiale sunt alterate);
locală (sunt luate în considerare doar 
valorile din punctele vecine);
globală (sunt luate în considerare toate 
punctele cu valori cunoscute).
Aşadar, interpolarea constă în prezi-

cerea valorilor celulelor unui fişier raster 
pe baza unui număr limitat de măsurători 
punctuale (ESRI).

Interpolarea spaţială are la bază 
calcularea unei valori necunoscute pe 
baza unui set de puncte etalon cu valori 
cunoscute, distribuite pe toată suprafaţa 
analizată (fig. 12). Distanţa la care se află 
punctul cu valoare necunoscută faţă de 
celelalte puncte contribuie la estimarea 
valorii finale a acestuia.

Fig. 12. Raster obţinut pe baza interpolării unor valori cunoscute

Identificarea valorii punctului necunoscut 
se face atât pe baza valorilor punctelor 
cunoscute cât şi a distanţei de la acesta la 
punctele respective. Interpolarea spaţială 
poate fi utilizată pentru a genera o întreagă 

suprafaţă care are la bază doar un mic 
număr de puncte etalon, cu toate acestea 
pentru o redare cât mai fidelă a realităţii 
este necesară folosirea unui număr căt 
mai mare de puncte.
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În general este recomandat ca punctele 
etalon să fie omogen distribuite pe 
întreaga suprafaţă analizată, totuşi 
anumite zone pot necesita o acumulare 
mai mare de puncte etalon pentru că un 
anumit fenomen poate fi discontinuu sau 
poate fi concentrat pe anumite suprafeţe, 
astfel încercarea de a determina mărimea 
şi forma unui deal poate necesita un număr 
mai mare de puncte, în timp ce suprafaţa 
relativ plată a câmpiei înconjurătoare 
poate necesita un număr mai mic de 
puncte.

Metoda de interpolare IDW preia 
literalmente conceptul de autocorelare 
spaţială, plecând de la prezumţia că, cu cât 
un un punct etalon este mai apropiat de 
celula a cărei valoare urmează a fi 
determinată, cu atât va fi mai apropiată 
valoarea acesteia de valoarea punctului 
etalon. Este o metodă de interpolare foarte 
practică şi uşor de înţeles, folosită în 
special pentru evidenţierea tendinţelor 
generale care definesc un anumit fenomen 
şi nu a unor analize foarte detaliate.

IDW este o metodă de interpolare 
deterministă rapidă și exactă care se 
bazează pe Legea lui Tobler (lucrurile 
apropiate sunt mai asemănătoare între ele 
decât cele îndepărtate). Pentru a prezice o 
valoare pentru o locaţie nemăsurata IDW 
folosește valorile locațiilor înconjurătoare, 
astfel ca valorile locațiilor apropiate vor 
influenţa mai mult valoarea prezisă decât 
cele depărtate. Cu alte cuvinte, IDW 
pleacă de la premisa că valorile măsurate 
au o influență locală invers proporțional cu 
distanța. Suprafața calculată folosind IDW 
este dependenţa de valoarea unei puteri și 
de strategia de căutare a punctelor vecine.

Această metodă se potriveşte cel mai 
bine atunci când avem o reţea densă de 
puncte situate la aceeaşi distanţă unele de 
altele. Modelul generat este rezultatul 
valorilor fiecărui punct al suprafeţei 
introduse şi a distanţei dintre puncte, 
punctele aflate la o distanţă mai mică 
unele de altele având o influenţă mai mare 
asupra rezultatului final. 

Fig. 14. Suprafaţa generată prin metoda IDW 
reprezintă media punctelor introduseFig. 13. Modul de interpolare a metodei IDW
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Luând ca exemplu situaţia din figura 5 
unde avem 5 puncte etalon, fiecare dintre 
ele având o valoare şi distanţă diferită faţă 
de celula a cărei valori urmează a fi 
estimată. Metoda IDW nu poate genera 
valori care să depăşească valoarea 

maximă şi minimă a punctelor etalon      
(fig. 13, 14).

Metoda porneşte de la prezumţia că 
influenţa unui punct comparativ cu altul 
descreşte o dată cu distanţa (fig. 15).

Fig. 15. Interpolare IDW

Este un interpolator de medie exact sau 
aproximativ în funcţie de parametrii stabiliţi 
de utilizator. Metoda de interpolare IDW 
generează aşa-numiţii “ochi de taur”, 
efectul putând fi redus aplicându-se un 
filtru de netezire. Are avantajul că este o 
metoda rapidă de interpolare.

Pentru metoda de interpolare IDW este 
utilizată cu tehnologia Geostatistical 
Analyst. Parametrii de intrare sunt:

Power: factorul de putere determină 
cea mai mică abatere medie pătratică. 
Valoarea sa variază între 0-100.

Neighborhood type :  Poa te  fi 
standard sau “smooth”. Ȋn cazul 
standard se vor selecta Maximum 
neighbors, adică numărul maxim de 

puncte vecine ce vor fi luate în calcul, 
precum si Minimum neighbors 
(numărul minim de puncte vecine ce 
vor fi utilizate la calculul valorilor 
interpolate).

Sector type defineşte geometria de 
interpolare. Ȋn cazul smooth, numărul 
maxim şi minim de vecini, precum şi 
tipul sectorului va fi înlocuit de factorul 
de netezire (Smoothing factor).

Ȋn figura 16, este prezentat un exemplu 
de rezultat al metodei de interpolare        
IDW, reprezentând variaţia spaţială a 
precipitaţiilor înregistrate la staţiile 
meteorologice în a doua decadă a lunii 
iulie. 

Ø

Ø

Ø
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Metoda determină valoarea unui element 
climatic într-o locaţie lipsită de măsurători 
ca medie ponderată a valorilor învecinate 
cunoscute, coeficienţii de ponderare fiind 
invers proporţionali cu distanţa dintre 
punctul cu valoare cunoscută şi punctul în 
care se doreşte estimarea valorii. În acest 
fel, punctele mai apropiate vor contribui mai 
mult la valoarea interpolată decât punctele 
mai îndepărtate. Interpolarea atribuie 
greutate punctelor eșantion, astfel că 
influența unui punct asupra altuia scade o 
dată cu distanța față de noul punct estimat. 
Este important de observat faptul că            
metoda de interpolare IDW are și           
unele dezavantaje: calitatea rezultatului 
interpolării poate scădea, în cazul în care 
distribuția punctelor din eșantionul de date 
este inegală. Mai mult, valorile maxime și 
minime din suprafața interpolată pot 
apărea numai pentru punctele din 
eșantionul de date. Acest fapt conduce la 
mici paliere de creștere și scădere în jurul 

punctelor din eșantion. Proiectele 
naţionale şi inter-naţionale în care au fost 
implicaţi cercetătorii Laboratorului de 
Teledetecţie şi Sisteme Infomaţionale 
Geografice, în anul 2015, sunt:

Proiectul SNOWBALL – Monitorizarea 
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, 
utilizatorii de informaţie privind întinderea 
stratului de zăpadă, pentru publicul larg.

În anul 2015, pentru atingerea 
obiectivului, principalele realizări sunt 
legate de:

Fig. 16. Reprezentarea spaţială a precipitaţiilor, Decada III, Iulie 2014
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Proiectarea şi implementarea unor noi 
inst rumente  ş i  echipamente  de 
măsurare a parametrilor stratului de 
zăpadă

A fost realizată versiunea 2 a prototipului 
pentru măsurarea temperaturii în stratul de 
zăpadă și are următoarele caracteristici:

autonomie (din punctul de vedere al 
alimentării cu energie şi al comuni-
caţiilor);
modularitate (se pot conecta toate 
traductoarele necesare, în configu-raţii 
diferite);
scalabilitate (se pot folosi platforme de 
dezvoltare pe 8 sau 32 bits).

Prototipul a fost testat în laborator; 
funcționarea este conformă specificațiilor.

Instalarea echipamentelor mobile de 
achiziţie a datelor a debutat în două site-uri 
reprezentative: platformele staţiilor meteo 
Joseni şi Târgu Secuiesc. Traductorii au 
fost distribuiţi pe două data logger-e, în 
două variante constructive pentru suport: 5 
traductori pentru măsurarea profilului de 
temperatură a zăpezii, un traductor 
ultrasonic pentru măsurarea înălțimii 
stratului de zapadă,  2 traductori pentru 
măsurarea temperaturii și umidității zăpezii 
pe nivele discrete; 6 traductori pentru 
măsurarea profilului de temperatură a 
solului, un traductor pentru măsurarea în 
domeniul spectral infraroșu a temperaturii 
suprafeței stratului de zăpadă și un 
traductor ultrasonic pentru măsurarea 
înălțimii stratului de zăpadă.

Datele transmise până la această dată 
de stațiile mobile relevă că sistemele 
utilizate au un grad de fiabilitate foarte bun 
atât la nivel hardware, cât şi software. 
Pentru instalările ulterioare din locațiile 
selectate se are în vedere reconfigurarea 
distribuției traductorilor în concordanță cu 

specificul climatic al arealului și relevanța 
datelor de interes.

Observarea și măsurarea parametrilor 
stratului de zăpadă

Utilizarea teledetecției pentru deter-
minarea parametrilor stratului de zăpadă,  
cum ar fi cantitatea de apă lichidă, 
necesită calibrarea/ validarea datelor 
satelitare cu măsurători in-situ, obținute de 
regulă în timpul campaniilor de măsurători 
ale proprietăților optice în spectrul vizibil și 
infraroșu ale stratului de zăpadă. În acest 
scop, se utilizează spectrometre portabile 
care pot măsura atât lumina reflectată în 
spectrul solar cât și emisia stratului de 
zăpadă în spectrul infraroșu.

În luna martie 2015, a avut loc prima 
campanie de măsurători ce s-a desfășurat 
în zona Sinaia (Vârful cu Dor – Cota 1500), 
Babele și Poiana Brașov. Au fost efectuate 
măsurători atât de către Administraţia 
Naţională de Meteorologie cât și de către 
NR, cu spectrometrul DSR (StellarNet) și 
respectiv cu spectrometrul FieldSpec Pro 
FR (ASD Inc.). În iarna 2016-2017, 
măsurătorile spectrale al stratului de 
zăpadă vor continua în aceleași locații din 
zona test, iar datele obținute vor fi folosite 
în calibrarea/ validarea algoritmilor de 
calcul ai proprietăţilor stratului de zăpadă 
din date satelitare în domeniul optic.

Crearea și configurarea bazei de date 
spațiale integrate în mediu GIS

Următoarele activități au fost derulate în 
etapa de proiectare și creare a bazei de 
date geospațiale: 

Analiza datelor spațiale și a bazelor de 
date existente (tip dată, structură,  
formate, etc.);  

Înțelegerea fluxurilor de date și 
informații necesare în cadrul proiec-
tului;

¬

¬

¬
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Analiza datelor spațiale necesare a fi 
reprezentate în geoportal;

Analiza datelor de tip atribut;

Analiza procedurilor de spațializare a 
datelor lipsă;

Anal iza procedur i lor  de corec -
tare/validare a datelor;

Identificarea elementelor necesare 
pentru a răspunde cerințelor Directivei 
Europene INSPIRE.

Baza de date geospațială include atât 
date recente cât și date istorice. Consorțiul 
implicat în dezvoltarea bazei de date GIS 
SnowBall s-a bazat în cea mai mare parte 
pe seturi de date existente. Acolo unde 
astfel de date nu au fost identificate s-a 
trecut la extragerea acestora folosind drept 
suport hărți scanate, imagini satelitare sau 
aero-fotograme. Următoarele surse și 
metode au fost folosite la construcția bazei 
de date: baze de date create de instituții ale 
statului; baze de date disponibile gratuit pe 
Internet; date produse în cadrul unor 
proiecte naționale cu acces liber şi date 
produse de membrii consorțiului SnowBall 
prin vectorizarea hărților topografice, 
ortofotoplanurilor, imaginilor satelitare sau 
prin măsurători cu recep-toare GPS.

Datele vectoriale existente au fost 
obținute în diferite formate de fișier (ESRI 
Shapfile, ESRI Geodatabase, CAD), cu 
domenii spațiale variabile. Au fost aplicate 
operaţii de omogenizare a atributelor, 
corectare geometrică și topologică, 
derivare de straturi noi sau combinarea 
anumitor informații în cadrul aceluiași strat, 
definirea de relații între straturi și tabele, 
centralizarea datelor.

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Elaborarea de produse folosind baza 
de date spațiale

S-au realizat seturi de date gridate zilnice, 
la o rezoluție spațială de 1000 x 1000, 
pentru perioada 1 octombrie 2005-          
30 aprilie 2015, pentru următorii parametri: 
temperatura aerului (minimă, medie și 
maximă); precipitații le atmosferice; 
grosimea stratului de zăpadă (SD) şi 
echivalentul în apă al stratului de zăpadă 
(SWE).

Procedura de interpolare spațială a 
datelor măsurate la stațiile meteorologice 
a fost realizată astfel:

interpolarea spațială la o rezoluție 
spațială de 1000 x 1000 m a valorilor 
medii multianuale (2005-2015) cores-
punzătoare fiecărei luni (calculate din 
date climatologice);

calcularea abaterilor zilnice/pentadice 
față de media lunară multianuală, 
pentru fiecare zi/pentadă și an din 
intervalul 2005-2015, și interpolarea 
spațială a acestora;

obținerea seturilor de date spaţio-
temporale s-a realizat prin îmbinarea 
celor două suprafețe obținute în 
etapele 1 și 2.

În cazul temperaturilor, anomaliile au 
fost considerate ca fiind diferențele dintre 
valorile orare și mediile multianuale, iar în 
cazul precipitațiilor și stratului de zăpadă 
s-a utilizat raportul dintre valorile orare și 
climatologice. Pentru realizarea hărților         
cu normalele climatologice (mediile 
multianuale), s-a utilizat metoda de 
interpolare spațială „Regression Kriging” 
(RK). Pentru alegerea metodei optime 
aplicată în spațializarea abaterilor, au fost 
testate, prin aplicarea procedurii de 

Ø

Ø

Ø
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validare încrucișată, trei metode de 
interpolare: multicuadratică (MQ), kriging 
normal (OK) și inversul distanței (IDW).

Algoritm bazat pe date de la un singur 
canal spectral adaptat la Sentinel

A fost prezentat algoritmul de validare al 
rezultatelor pentru zonele test din Norvegia 
şi România pentru sezonul de iarnă 2015. 
Validarea a fost limitată la compararea cu 
temperaturile aerului măsurate la staţiile 
meteo, dar vor fi extinse la compararea cu 
date de apă lichidă din zăpadă ce vor fi 
măsurate in-situ în sezonul 2016.

Produsele de umiditatea zăpezii, 
obţinute din date satelitare din domeniul 
optic (OWS) au fost generate din seriile 
temporale de date satelitare Terra MODIS, 
iar cele obţinute din date satelitare din 
domeniul microundelor (SWS) au fost 
generate din seriile temporale de date 
satelitare Sentinel-1.

Toate date le sate l i tare au fost 
achiziționate în perioada 1 ianuarie –            
30 iunie 2015 pentru pentru zona test 
Jotunheimen din Norvegia şi zonele din 
amonte ale bazinelor Argeș și Ialomița din 
România.

Rezultatele clasificărilor din hărțile de 
umiditate a zăpezii sunt în bună concor-
danță cu topografia și condițiile climatice 
locale, fără a fi alterate de efecte parazite 
de zgomot. Tranzițiile temporale sunt 
similare la modul că temperaturi le 
crescătoare implică mai multă umiditate a 
zăpezii, chiar în aceeași zi (pentru situația 
când s-a dispus de mai mult de o imagine 
pe zi). Creșterea temperaturilor din timpul 
zilei la altitudini mai scăzute a contribuit la 
apariția zăpezii umede la altitudini mai 
înalte. De asemenea, clasele urmăresc 
topografia zonei în mod logic (canonic), cu 

zăpada cea mai umedă la altitudini mai 
mici și cu umiditate mai redusă  cu 
creșterea altitudinii.
Hărțile obținute din date satelitare din 
domeniul optic (OWS) sunt în general bine 
corelate cu măsurătorile de temperatura 
aerului. În multe cazuri rezultatele 
evaluărilor pentru zăpadă uscată au fost 
susținute de existența temperaturilor 
aerului sub pragul de îngheț. Cele mai 
ridicate temperaturi au fost asociate cu 
clasele de zăpadă umedă sau apoasă. 
Inconsistențele identificate se pot explica 
prin tranzițiile de la zăpada uscată și rece 
din timpul nopții, la cele de zăpadă umedă 
din timpul zilei. În cazul în care tempera-
turile aerului au rămas pozitive pentru o 
scurtă perioadă (până la 2-3 ore), 
suprafața de zăpadă nu a devenit umedă. 
Vântul poate juca un rol important în 
metamor-fismul zăpezii atunci când 
temperaturile aerului sunt peste 0°C.

Prin compararea hărților cu zăpadă 
umedă din date SAR (SWS) cu evoluţia 
temperaturilor orare ale aerului la stațiile 
meteo, se poate concluziona că datele 
furnizate de satelitul Sentinel-1 sunt 
potrivite pentru cartografierea zăpezii 
umede în zonele montane. Utilizarea 
procedurilor de corecție de tip netezire 
gamma (flattening gamma) a terenului 
conduce la o reducere substanţială a 
efectelor induse de topografie; astfel s-au 
putut crea hărți cu mozaice zilnice, prin 
combinarea pasajelor ascendent și 
descendent.

Exemple de produse de umiditatea 
zăpezii din date satelitare optice (OWS) şi 
radar-SAR (SWS) pentru Norvegia          
(fig. 17 şi 18) şi România (fig. 19 şi 20) sunt 
prezentate în continuare. 
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Fig. 17. Harta OWS obţinută din date MODIS la 

data de 15 mai 2015, ora 11:35

Fig. 18. Harta SWS pentru zona test din data de 

17 iunie 2015, ora 17:02 UTC

Fig. 19. Harta OWS obţinută din date MODIS la 

data de 14 februarie 2015
Fig. 20. Harta SWS obţinută din date Sentinel-1 la 

data de 31 martie 2015

Algoritmul și produsul Multi-sensor / 
multi-temporal  de zăpadă umedă – 
MWS

Acest deliverabil include rezultatele 
validării algoritmului multi-senzor/multi-
temporal pentru zonele test din Norvegia și 
România, pentru sezonul de iarnă 2015. 
Validarea s-a limitat la compararea cu 
temperatura aerului, disponibilă pentru 
sezonul 2015. Ea va fi extinsă prin 
compararea cu conținutul de apă din 
zăpadă ce va fi măsurat în sezonul 2016 în 
zonele test din cele două țări.

S-a dezvol ta t  a lgor i tmul  mul t i -
sensor/multi-temporal pentru zăpadă 

umedă (MWS), care se bazează  pe 
fuziunea datelor optice cu datele SAR într-
un model nou, care simulează stările 
proprietăților suprafeței, pentru generarea 
de hărți fiabile ale umidității zăpezii. 
Algoritmul se bazează pe experiența 
partenerului norvegian NR de a combina 
date de la mai mulți senzori folosind 
modelul Hidden Markov Model (HMM). 
Hărțile de zăpadă includ clasele tematice: 
zăpadă uscată, zăpadă umezită, zăpadă 
umedă, zăpadă foarte umedă și zăpadă 
apoasă la care se adaugă clasele teren 
acoperit parțial cu zăpadă, teren fără 
zăpadă și nori.  
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Algoritmul bazat pe date multi-senzor/multi 
temporal pentru zăpadă umedă (MWS) 
combină observațiile multi-temporale ale 
temperaturii la suprafața zăpezii (STS), 
mărimea granulelor de zăpadă (SGS) și 
zăpada umedă din date SAR (SWS), într-
un model de fuziune care să genereze o 
acoperire semnificativ îmbunătățită în 
spațiu și timp, față de posibilitățile existente 
utilizând un singur senzor. Ideea de bază 
este aceea de a simula, cu un model de 
stare, stările prin care trece suprafața 
zăpezii în timpul sezonului rece. Stările nu 
sunt observabile în mod direct, dar 
observațiile prin teledetecție furnizează 
date care descriu condițiile în care se află 
zăpada - legate de starea zăpezii. HMM se 
bazează pe teoria statistică, lucru care face 
posibilă realizarea unui model probabilistic 
fiabil derivat din date de observație. 
Modelul HMM este aplicat la nivel de pixel, 
astfel încât este modelată întreaga evoluţie 
a fiecărui pixel din cursul sezonului rece.

S-a demonstrat că hărțile multi-
senzor/multi-temporal de umiditate a 
zăpezii (MWS) au multe din caracteristicile 

produselor optice, ceea ce înseamnă că 
observațiile optice au fost mai frecvente 
decât datele SAR pentru iarna lui 2015. 
Întreaga structură a produselor MWS este 
aceiași cu structura imaginilor optice, în 
care gradele de umiditate a zăpezii 
urmăresc topografia terenului destul de 
mult, așa cum era de așteptat în condiții 
meteorologice fără vânt puternic. Totuși 
hărțile MWS oferă o informație tematică 
mai complexă, întrucât include cu două 
clase de zăpadă mai mult decât cele 
optice.

Valoare adăugată a produselor MWS 
este aceea că acesta reprezintă un produs 
nou, cu frecvență zilnică, independent de 
observațiile din acea zi. Desigur că 
schimbările de vreme nu pot fi incluse fără 
nicio observație , dar o astfel de hartă 
generează estimări utile ale condițiilor 
curente.

Exemple de produse de umiditatea 
zăpezi i  d in date sate l i tare mult i -
senzor/multi-temporal (MWS) pentru 
Norvegia (fig. 21) şi România (fig. 22) sunt 
prezentate mai jos.

Fig. 21. Harta multi-sensor a umidităţii zăpezii 

pentru regiunea Jotunheimen, 21.04.2015   
Fig. 22. Produsul multi-senzor de umiditate a zăpezii 

pentru zona test din România, 23.04.2015
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Analiza validării rezultatelor estimării 
umidității zăpezii din noul produs multi-
seznor/multi-temporal pare a fi foarte 
promițătoare, furnizând informații zilnice 
despre diferitele grade de umiditate a 
zăpezii, independent de acoperirea cu nori. 
Abordarea a aratat că lipsa observațiilor 
duce la o lipsă a calității. Observațiile vor 
deveni însă mai dense odată ce sateliții 
Sentinel-1A și Sentinel-1B vor fi disponibili 
(în toamna lui 2016, conform programului 
de lansare ESA) și satelitul Sentinel-3 va 
oferi observații zilnice (dar limitate de 
acoperirea noroasă).

Variabilitatea și schimbările climatice 
ale stratului de zăpadă și impactul 
asociat 

Au fost final izate analizele privind 
schimbările în grosimea stratului de 

zăpadă, a cantitătii de zăpadă și a cantităţii 
de zăpadă topită, în intervalul octombrie-
aprilie, la nivelul României, în condițiile 
scenarii lor RCP 4.5 și 8.5, pentru 
or izontur i le de t imp 2021-2050 și          
2070-2099. Intervalul de referinţă este 
1971-2000. Au fost folosite pentru analize 
rezultatele a 5 experimente numerice cu 
modele climatice regionale, realizate în 
cadrul programului EURO-CORDEX. Se 
observă că în condițiile de forțaj radiativ 
mai intens (scenariul RCP 8.5) diminuarea 
grosimii stratului de zăpadă, a cantităţii de 
zăpadă, precum și creșterea cantităţii de 
zăpadă topită în zonele de munte, în 
intervalele considerate, sunt mai mari. 
Acestea se accentuează și odată cu 
apropierea de sfârșitul secolului XXI, mai 
ales în cazul scenariului RCP 8.5 (fig. 23). 

Fig. 23. Schimbările medii a cantităţii de zăpadă topită (în %) în intervalul octombrie-aprilie, la nivelul 
României, în condițiile scenariilor RCP 4.5 şi 8.5, pentru orizonturile de timp 2021-2050 şi 2070-2099 față 
de intervalul de referință 1971-2000. Liniile de contur ilustrează topografia modelului (contur alb – până la 

500 m, contur albastru – până la 1000 m, contur violet – până la 1500 m).
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Datele de intrare pentru modelul hidrologic 
au fost dezvoltate de Administrația 
Naţională de Meteorologie, pornind de la 
experimente numerice în condiț i i le 
schimbării climatice (RCP 2.6 și RCP 8.5) 
cu modelul regional RCA4 (EURO-
C O R D E X ) ,  f o r ț a t  c u  c â m p u r i l e 
meteorologice la frontiera domeniului de la 
modelul global ICHEC-EC-EARTH (CMIP 
5). Datele simulate cu modelul regional la 
rezoluția de 12,5 km au fost dezagregate 
spațial la rezoluția de 1 km, folosind metode 
geostatistice, pentru a putea fi folosite la 
scara bazinelor studiate și pentru a corecta 
diferențele dintre orografia modelului și 
orografia reală. Aceste date au fost 
analizate din perspectiva schimbărilor 
climatice în regiunea de interes a sub-
bazinelor studiate.

Variabilitate și schimbări în statistica 
avalanșelor

Au fost continuate primele analize pentru 
realizarea modelului empiric ce leagă 
caracteristicile de circulație atmosferică cu 
indici ai avalanșelor. Astfel, a fost întocmită 
o listă cu date ale avalanșelor, începând din 
1928 până în prezent. Sunt disponibile și 
informații asociate (de exemplu, locul, 

numărul de persoane surprinse, numărul 
de persoane decedate și sursa de 
informare) pentru aceste evenimente din 
masivele Ceahlău, Făgăraş, Bucegi, 
Lotru, Rodna, Retezat, Piatra Craiului, 
Căpăţânii, Gutîi, Postăvaru, Ţarcu, 
Vâlcan, Baiului. Cele mai frecvente 
avalanșe consemnate sunt în Făgăraş și 
Bucegi.

Actualizarea hărții acoperirii/utilizării 
terenului pentru zona de studiu, 
utilizând imagini satelitare de rezoluție 
fină

A fost elaborată metodologia care a 
condus la obținerea hărții actualizate a 
acoperirii/utilizării terenului (LC/LU) în 
zona de studiu din Romania. Metodologia 
constă în fuziunea datelor satelitare în 
vederea realizării clasificărilor, într-o primă 
fază, urmată de clasificările propriu-zise, 
u t i l i zând t re i  surse de in formaț i i            
tematice: versiunea 2012 a bazei de date                
Corine Land Cover (fig. 24.a), sistemul               
de identificare LPIS (Land Parcel 
Identification System, fig. 24.b) și clasi-
ficarea supervizată și nesupervizată a 
imaginilor satelitare Landsat 8 achizi-
ționate (fig. 24.c). 

(a) (b) (c)

Fig. 24. Harta acoperirii/utilizării terenului, obţinută din CLC 2010 (a), LPIS (b) şi din clasificarea 
nesupervizată a imaginilor Landsat 8.
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Accesarea și compararea unor informaţii 
recente referitoare la acoperirea/utilizarea 
terenului conduc la actualizarea și 
îmbunătățirea calității unor baze de date 
existente. În cadrul unui sistem GIS și prin 
integrarea cu ortofotoplanuri și/sau imagini 
satelitare, se poate realiza o mai bună 
gestionare și monitorizare a suprafeţelor 
agricole şi neagricole dintr-un teritoriu.

Harta actualizată a acoperirii/utilizării 
terenului pentru zona de studiu reprezen-
tată de bazinele hidrografice Argeş şi 
Ialomiţa este necesară pentru implemen-
tarea modelului hidrologic cu parametrii 
distribuiţi NOAH-R.

Situl web al proiectului

S i t e - u l  w e b  a l  p r o i e c t u l u i 
(http://snowball.meteoromania.ro), a fost 
actual izat  în permananţă.  Portalul 
SnowBall pune la dispoziţie infrastructura 
de comunicare şi diseminare.

Strategia de diseminare

Strategia de diseminare are scopul de a 
defini o serie de activități potrivite pentru 
promovare eficientă a rezul tate lor 
proiectului SnowBall, atât pe parcursul 
desfășurării proiectului cât și după 
finalizarea acestuia, cât și pentru facilitarea 
interacțiunii cu proiecte similare, implemen-
tate la nivel național sau internațional. De 
asemenea, are scopul de a identifica 
instrumentele de comunicare adecvate 
pentru crearea de legături între consorțiul 
proiectului și comunitatea de utilizatori 
finali. Obiectivele principale ale strategiei 
de diseminare sunt:

Conștientizarea comunității cu privire la 
oportunitățile oferite de proiectul 
SnowBall;
Comunicarea rezultatelor obținute în 
cadrul proiectului;

4

4

Facilitarea colaborării și a schimbului 
de informații în interiorul consorțiului 
(diseminare internă);

Crearea cadrului necesar utilizării 
eficiente a tehnologiilor dezvoltate în 
cadrul proiectului de către utilizatorii 
finali; 

Pregătirea materialelor suport pentru 
produsele create în cadrul proiectului 
(ex. documentații);

Crearea unei rețele de potențiali 
benefic ia r i  a i  t ehno log i i l o r  ș i 
cunoștințelor rezultate în urma 
implementării proiectului;

Asigurarea vizibilității proiectului la 
nivel național și internațional;

La crearea strategiei de diseminare au 
fost luate în considerare următoarele:

Ident ificarea  g rupu lu i  ț in tă  de 
utilizatori;

Crearea unor mesaje adecvate care să 
atragă atenția grupului de audiență 
țintă;

Selectarea canalelor de comunicare 
prin intermediul cărora mesajele sunt 
trimise către grupul țintă.

Au fost realizate o serie de produse 
pentru promovarea şi  vizibi l i tatea 
proiectului: leaflet-uri în limba română şi 
engleză, broşura proiectului în limba 
română şi engleză, postere, afişe, 
conform cu recomandările din ghidul de 
comunicare şi design, furnizat de ANCSI.

Acţiuni de diseminare şi instruire

Rezultatele obținute în cadrul proiectului 
au fost prezentate la conferințe/simpo-
zioane naționale și internaționale precum: 

4

4

4

4

4

Ø

Ø

Ø
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3rd International Conference on Remote 
S e n s i n g  a n d  G e o i n f o r m a t i o n  o f 
Environment (RSCy2015), organizată de 
către Cyprus Remote Sensing Society 
(Societate de Teledetecţie din Cipru) şi 
Cyprus  Un ivers i t y  o f  Techno logy 
(Universitatea de Tehnologie din Cipru), în 
perioada 16-19 martie la Paphos în Cipru. 
Titlul comunicare: „Satellite snow cover 
products evaluation and validation 
p l a t f o r m  f o r  R o m a n i a ” .  A u t o r i : 
Crăciunescu, V., Irimescu, Anişoara, 
Stăncălie, G., Catană, Simona, Ristea, 
Alina.

Conferința Internațională Apa și Aerul – 
Componente ale mediului (International 
Conference Air and Water - Components of 
t he  env i ronmen t )  des fășu ra tă  l a              
Cluj-Napoca în perioada 20-22.03.2015. 
Titlul lucrarii: “Synoptic Conditions for 
Avalanche Cases în Romania”, autor: 
Narcisa Milian.
EAWS – European Avalanche Warning 
Services (Conferinţa Serviciilor Europene 
de Avertizare a Avanşelor), care a avut loc 
la Roma, Italia în perioada 4-6.06.2015. 
Titlu comunicărilor: 
“Snow Avalanche measurements and risk 
estimation - a balance at the end of ten 
seasons”, autori: Narcisa Milian şi Adrian 
David;
“Remote sensing, model and in-situ data 
fusion for snowpack parameters and 
related hazards in a climate change 
perspective (SnowBall, 2014-2017)”, 
autori: Gheorghe Stăncălie, Rune Solberg, 
Radu Gogu, Marius Mătreață, Mircea 
V o i c u l e s c u ,  p u b l i c a t  o n l i n e : 
www.meteomont.gov.it/infoMeteo/eve
ntoLogin.do.

th
26  General Assembly of the International 
Union of Geodesy and Geophysics - IUGG 
2015 (A 26-a Adunare Generală a Uniunii 
Internaţionale de Geodezie şi Geofizică)  
desfăşurată la Praga, Cehia între 22 iunie – 
2 iulie 2015). Titlul lucrării: “Observed and 
modeled snow variability and change in 

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Romania”, autori: Roxana Bojariu, Sorin 
Dascălu, Mădălina Gothard.

rd
33  International Conference on Alpine 
Meteorology – ICAM (A 33-a Conferinţa 
Internaţională de Meteorologie Alpină), ce 
a avut loc la Innsbruck, Austria, în 
perioada 31 august – 4 septembrie 2015. 
Titlul lucrării: “Study on snow, snow 
avalanches and danger levels in Bucegi 
and Făgăraş Mountains-Southern 
Carpathians (Romanian Carpathians). 
Preliminary results”, autori: Mircea 
Voiculescu, Narcisa Milian, Dana Micu.
Conferința internațională FOSS4G-
Europe, organizată de către Universitatea 
Politehnică din Milano, în perioada 14-18 
iulie la Como, Italia. Titlu comunicare: 
„Sa te l l i t e  Snow Cover  P roduc ts 
Evaluation and Validation Platform 
Deve loped  En t i re l y  w i th  FLOSS 
Software”. Autori: Crăciunescu, V., 
Irimescu, Anişoara, Stăncălie, G., Catană, 
Simona.
EUMETSAT Meteorological Satellite 
Conference 2015 ,  desfăşurată la  
Toulouse, Franţa între 21 – 25.09.2015. 
Titlul lucrării: “Remote sensing, model and 
in-s i tu  data fus ion for  snowpack 
parameters and related hazards in a 
climate change perspective (SnowBall)”, 
autori: Oana Nicola, Rune Solberg, 
Gheorghe Stăncălie, Andrei Diamandi, 
Denis Mihăilescu, Arnt-Borre Salberg.
Ses iunea Anua lă  de  Comun icăr i 
Ş t i i n ţ i fi c e ,  o r g a n i z a t ă  d e  c ă t r e 
Administraţia Naţională de Meteorologie, 
în perioada 19-20 noiembrie 2015 la 
Bucureşti. Titlul comunicării: „Integrarea 
datelor de teledetecție, din modelare și in-
situ, pentru evaluarea parametrilor 
stratului de zăpadă și a hazardelor 
asociate în perspectiva schimbărilor 
climatice – SnowBall”. Autori: Stăncălie, 
G., Diamandi, A., Dumitrache, C., Bojariu, 
Roxana, Crăciunescu, V., Mihăilescu, D., 
Milian, Narcisa, Solberg, R., Salberg, A., 
Voiculescu, M., Török-Oance, M;
Conferința Internațională “Achievements 
and future steps” organizată de ANCSI în 

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

http://www.meteomont.gov.it/infoMeteo/eventoLogin.do
http://www.meteomont.gov.it/infoMeteo/eventoLogin.do


RAPORT ANUAL  2015

ACTIVITĂȚI DE CERCETARE

cadrul Programului RO14 - “Cercetare în 
Sectoare Prioritare”, Mecanismul Financiar 
EEA 2009-2014, care a avut loc la București 
în data de 10 decembrie 2015, au fost 
prezentate rezultatele obținute în prima 
jumătate a perioadei de implementare a 
proiectului.

P r o i e c t u l  G E O D I M  –  P l a t f o r m ă 
geospațială suport pentru managemen-
tul situațiilor de urgență

 Proiectul GEODIM are ca scop dezvoltarea 
unu i  serv ic iu  na ț iona l  în  spr i j inu l 
managementului situațiilor de urgență prin 
utilizarea unei platforme de informații 
geospațiale bazată pe produse provenite, 
în principal, din prelucrarea imaginilor 
satelitare.

GEODIM va furniza un serviciu validat 
și operațional care va ajuta autoritățile în 
toate etapele procesului de management al 
situațiilor de urgență: prevenire/pregătire, 
răspuns, reconstrucție. Serviciul va livra 
util izatorilor 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 amplitudinii 
fenomenului în cauză, contribuind în final la 
reducerea pierderilor umane și materiale. 

Fiind dezvoltat pe baza cerințelor 
utilizatorilor finali, serviciul va permite 
integrarea în Sistemul Național de 
Management al Situațiilor de Urgență.

P r o i e c t u l  e s t e  c o o r d o n a t  d e 
Administrația Națională de Meteorologie și 
realizat în colaborare cu Agenția Spațială 

Română ,  Advanced  S tud ies  and 
R e s e a r c h  C e n t e r,  U n i v e r s i t a t e a 
Politehnică București și Universitatea de 
Științe Agronomice și Medicină Veterinară 
București.
Principalele realizări în anul 2015 sunt 
legate de:  

Algoritmi pentru extragerea măştii de 
apă din imagini satelitare optice

Au fost testați un număr de 5 algoritmi ce 
permit extragerea măștii de apă din 
imaginile satelitare optice (s-au folosit 
date satelitare zilnice capturate de 
senzorul MODIS Terra în perioada aprilie-
decembrie 2006 în lungul Dunării). Aceștia 
au fost:

Normalized Difference Water Index 
(NDWI), NDWI = (Green - Nir) / (Green 
+ Nir), unde Green = Banda 4 și Nir = 
Banda 2;
Modified Normalized Difference Water 
Index (MNDWI), MNDWI = (Blue - Nir) 
/ (Blue + Nir), unde Blue = Banda 3 și 
Nir = Banda 2;
Superfine Water Index (SWI) - SWI = 
(Sat - 7 x Nir) / (Sat + 7 x Nir), unde Sat 
= Saturația imaginii (gradul de 
intensitate cromatică), Nir = Banda 2;
Normalized Difference Vegetation 
Index (NDVI) - NDVI = (Nir - Red) / (Nir 
+ Red), unde Red = Banda 1 și Nir = 
Banda 2;
Simple Linear Iterative Clustering 
(SLIC) – o tehnică de segmentare a 
imaginii.

În figura 25, este prezentat un 
exemplu pentru trei momente diferite ale 
inundației folosind algoritmii selectați 
pentru extragerea măștii de apă. 

¬

¬

¬

¬

¬
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Fig. 25. Exemplu comparație: rezultate la trei momente diferite ale inundației folosind algoritmii selectați 
pentru extragerea măștii de apă

Dezvoltarea unui sistem de monitorizare 
a extinderii stratului de zăpadă

Sistemul de monitorizare a stratului de 
zăpadă dezvoltat în cadrul etapei utilizează 
produse derivate din date satelitare, 

generate în mod operațional de servicii 
internaționale sau de serviciul național, 
operat de MeteoRomania.

Produsele sunt integrate în cadrul unei 
aplicații cartografice web interactive         
(fig. 26).
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Fig. 26. Exemplu de afișare a produselor de zăpadă integrate în sistemul GEODIM folosind aplicația 
cartografică web

Actualizarea Ghidului de utilizare a 
serviciului/geoportalului GEODIM de 
către beneficiari;

A fost actualizat pentru a reflecta 
modificările apărute în cadrul interfeței 
grafice a geoportalului GEODIM (fig. 27).

 

Fig. 27. Interfața nouă a geoportalului GEODIM
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Proceduri de validare a serviciului

Procedurile de validare a serviciului 
GEODIM se referă, în primă fază, la 
validarea algoritmilor și lanțurilor de 
procesare care au fost integrate în cadrul 
s istemului ,  precum și  la val idarea 
produselor obținute din procesarea 
imaginilor satelitare. 

Validarea produselor se poate efectua 
folosind una sau mai multe metode de 
comparare cu alte surse de informație (date 
in-situ, date de referință, produse cu 
conținut similar).

Validarea produselor se va efectua prin 
sondaj, periodic, prin selectarea unui 
eșantion de produse reprezentative și 
relevante, pentru fiecare tip de dezastru. 
Astfel, în cadrul procedurii de validare vor fi 
definite următoarele elemente pentru 
fiecare tip de produs, respectiv: precizia 
cartografică (tematică și de poziționare), 
timpul de procesare și furnizare, precum și 
obiectivul principal al validării care trebuie 
definit împreună cu utilizatorii.

Diseminarea rezultatelor proiectului

Rezultatele obținute în cadrul proiectului      
s-au concretizat într-un număr de articole 
care au fost prezentate la conferin-
țe/simpozioane naționale și internaționale 
precum: 

„Multi-scale satellite-based mapping 
and analysis of 2006 Danube flood 
affected areas”, autori: Crăciunescu, V., 
Stăncălie, Gh., Irimescu, Anişoara, 
Catană, Simona, Mihăilescu, D, Nerţan, 
Argentina, Morcov, G., Constanti-
nescu, S., lucrare acceptată pentru        
publicare în Journal of Hydrology and 
Hydromechanics. 

¨

„Facilitating the use of high resolution 
Earth Observation data to support the 
development of rapid mapping 
products for natural disasters”, autori: 
F a u r,  D a n i e l a ,  N e g u l a - D a n a ,             
Iulia, Crăciunescu, V., Irimescu, 
Anişoara, Stăncălie, G., Datcu, M.,                  
articol publicat în PV Conference 
Proceedings (Ensuring the long-term 
Preservation and Value adding to 
scientific and technical data).

„Contribution of satellite data to the 
development of  a downstream 
emergency response service for flood 
and related risk in Romania”, autori: 
Stăncălie, G., Crăciunescu, V., 
Irimescu, Anişoara, lucrare prezentată 

th 
la 35 Earsel Symposium şi publicată 
în Symposium Proceedings.

Proiectul MEDGAME – Centru Virtual 
p e n t r u  e d u c a r e a  ş i  i n s t r u i r e a 
cetăţenilor în situaţii de dezastre 
naturale prin intermediul Serious 
Games 

În cadrul proiectului MEDGAME au fost 
dezvoltate instrumente uti l izate în 
construirea jocului bazat pe scenarii 
referitoare la catastrofe naturale. Astfel, au 
fost concepute „scenarii” (pozitive şi 
negative) în cazul ploilor puternice 
generatoare de inundaţii. În procesul de 
concepere a scenariilor a fost folosit 
Ordinul comun al Ministerului Mediului şi 
Pădurilor şi Ministerului Administraţiei şi 
Internelor, nr. 3403/245/2012, care se 
referă la modul de emitere a avertizărilor 
meteorologice și hidrologice, prin prisma 
posibilelor efecte ale fenomenelor 
meteorologice periculoase.

În anul 2015 a fost publicată lucrarea: 
Inundațiile-fenomene de risc. Instruirea 
preventivă a populației prin jocuri 

¨

¨
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educative, autori: Georgescu, Florinela, 
Dima, Vior ica,  I r imescu, Anișoara, 
Stăncălie, G., Roceanu, I., Beligan, D., 
I S B N :  9 7 8 - 6 0 6 - 2 3 - 0 4 9 0 - 4 ,  E d i t .       
Printech, 96p.

Proiectul  ADER 12-1-1 – Sistem 
informaţional pentru agricultură şi 
compatibilizarea acestuia cu cadastrul 
general S.I.A.

Proiectul îşi propune să actualizeze 
sistemul informaţional pentru agricultură. 
SIA va cuprinde informaţii privind:

Utilizarea terenurilor pe categorii de 
folosinţă;
Caracterizarea climatică a fiecărei 
amenajări de îmbunătăţiri funciare;
Infrastructura amenajărilor de îmbună-
tăţiri funciare: componente, starea 
actuală, funcţionalitatea, gradul de 
utilizarea a acesteia;
Solurile predominante în amenajările 
de îmbunătăţiri funciare;

Casele de calitate ale solurilor după 
nota de bonitate şi fertilitatea acestora;
Recomandări privind îmbunătăţirea 
funcţ ional i tăţ i i  amenajăr i lor de 
îmbunătăţiri funciare;
Recomandăr i  pr iv ind măsur i le 
agropedoameliorative sau antiero-
zionale necesare;
Terenurile degradate şi intensitatea 
degradării.

În anul 2015 au fost obținute următoa-
rele rezultate:

S-a realizat inventarul de date                
şi  produse referenţiate spaţial privind 
caracterizarea climatică şi agro-
meteorologică a ani lor extremi 
secetoşi/ploioşi din 2001-2014, faţă de 
mediile multianuale (1981-2010);
S-a dezvoltat metodologia pentru 
agregarea informațiilor la nivelul 
unităților cartografice elementare din 
sistemul APIA (blocuri fizice) și al 
unităților teritorial-administrative       
(fig. 28).

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

Fig. 28. Exemplu: integrarea blocurilor fizice din sistemul APIA în sistemul SIA.
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CERCETĂRI ÎN DOMENIUL 
METEOROLOGIEI SATELITARE

În perioada 2015, cercetătorii din colec-
tivul de Meteorologie Satelitară au fost 
implicaţi în următoarele proiecte:

CryoLand: “GMES Service Snow and 
Land Ice” Stimulating the development of 
downstream GMES Services, 2011-2015.

Tip proiect: FP7 –SPACE -2010-1

- Scopul proiectului: Dezvoltarea unui 
serviciu durabil, standardizat şi validat 
despre diferiţi parametrii caracterizând 
zăpada/gheaţa pe zona Europei, obţinuţi 
folosind date satelitare;

-Personal: 2 cercetători, Andrei 
Diamandi (responsabil proiect ANM), 
Oana Nicola.

Activităţi:

Participare în 6 din cele 9 Work 
Packages ale proiectului;
Conduce Work Package 8: „Evaluarea 
Serviciului de Monitorizare a Zăpezii şi 
Gheţei pe Râuri”

ASSIMO:  “Evaluarea produselor de 
umiditate a solului derivate din date 
s a t e l i t a r e  l a  n i v e l u l  R o m â n i e i 
(“Assessment of Satellite Derived Soil 
Moisture Products over Romania”).

- Scopul proiectului: Pregătirea pentru 
utilizarea generalizată a produselor 
satelitare de umiditate a solului în 
România, prin crearea cadrului necesar 
pentru validarea şi evaluarea acestor 
produse.

-Personal: 4 cercetători, Andrei 
Diamandi (director proiect), Oana Nicola, 
Alina Ristea, Lavinia Oanea.

Ø

Ø

Activităţi:

Realizarea Planului de Management 
al proiectului;
Proiectarea, realizarea, calibrarea și 
testarea de dispozitive şi echipamente 
de măsurare a umidității solului;
Colectarea datelor, realizarea bazei de 
date cu informații de temperatură și 
umiditate de la senzorii instalați;
Participarea la ISMN;
Sinteza ș i  anal iza rezul tate lor 
consultării utilizatorilor ASSIMO și 
consul tarea pe termen lung a 
acestora;
S i t u l  w e b  a l  p r o i e c t u l u i 
(http://assimo.meteoromania.ro);
Planul de diseminare;
Materiale promoţionale (newsletter 
proiect).

Conferinţe, workshopuri, întâlniri:

1.  Part ic iparea la „Conferința 
Internațională Aerul și Apa, Compo-
nente ale mediului”, 20-22 martie 2015, 
Cluj-Napoca, România, cu lucrarea „Soil 
moisture analysis from in-situ and satellite 
observations over Romania”, autori: Alina 
Ristea, Anişoara Ir imescu, Andrei 
Diamandi, Oana Nicola, Denis Mihăilescu.

2 .  P a r t i c i p a r e a  l a  „ T h e  4 - t h 
Wo r k s h o p  I n t e g r a t e d  D r o u g h t 
Management Programme in Central 
and Eastern Europe”, 21-22 aprilie 2015, 
București, România, cu lucrarea „SMOS 
Satellite Soil Moisture Maps – a potential 
tool in agro meteorology”, autori: Andrei 
Diamandi, Elena Mateescu, Alina Ristea.

3. Participarea la „Romanian Space 
Week”, 27-29 mai 2015, București, 
România, cu lucrarea „Assessment of 
Satellite Derived Soil Moisture Products 
over Romania” de prezentare a stadiului 
actual de implementare a proiectului 
ASSIMO, Andrei Diamandi.

●

●

●

●

●

●

●

●

n

n
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3. Participarea la „Romanian Space 
Week”, 27-29 mai 2015, București, 
România, cu lucrarea „Assessment of 
Satellite Derived Soil Moisture Products 
over Romania” de prezentare a stadiului 
actual de implementare a proiectului 
ASSIMO, Andrei Diamandi.

4. Part iciparea la „2nd SMOS 
Science Conference”, 25-29 mai 2015, 
Villafranca, Spania, cu lucrarea „Satellite 
Soil Moisture Validation in Romania”, 
autori: Andrei Diamandi, Oana Nicola, 
Alina Ristea, Anişoara Irimescu, Bogdan 
Lucaschi, Denis Mihăilescu, Argentina 
Nerţan, Daniel Alexandru, Ionuţ Sandric, 
Daniela Saizu.

5. Participarea la “35th EARSeL 
Symposium”,  15-19 iun ie  2015, 
Stockholm, Suedia, cu lucrarea “The 
Romanian Soil Moisture & Temperature 
Observation Network for Satellite Soil 
Moisture Products Validation”, autori: 
Alina Mihaela Ristea, Andrei Diamandi, 
Anişoara Irimescu, Oana Nicola, Bogdan 
Lucaschi, Denis Mihăilescu).

6. P a r t i c i p a r e a  l a  “ P y t r o l l 
Workshop”, 8-12 iunie 2015, organizat de 
Swedish Meteorological Institute (SMHI) 
şi de Danish Meteorological Institute 
(DMI), în Norrköping, Suedia, Oana 
Nicola. 

7. Participarea la “2015 EUMETSAT 
Meteorological Satellite Conference”, 
21-25 septembrie 2015, Toulouse, Franta, 
cu lucrarea “Drought estimation using 
satellite data”, autori: Argentina Nerţan, 
Anişoara Irimescu, Andrei Diamandi, Alina 
Ristea, Denis Mihăilescu şi Oana Oprea. 
Con fe r i n ța  a  fos t  o rgan iza tă  de 
EUMETSAT.

SiAiR: “Informaţii Satelitare şi In-Situ 
pentru Servicii Avansate de Prognoză a 
Calităţii  Aerului”.

n

Tip proiect: Proiect finanțat de ESA – 
Agenţia Spaţială Europeană.

Cod proiect: Nr. 4000110941/14/I-LG.

- Scopul proiectului: De a defini 
asimilarea de observații (satelitare și in-
situ) în modelarea numerică pentru 
aplicații de monitorizare a calității aerului 
în cadrul Administrației Naționale de 
Meteorologie.

- Personal: 3 cercetatori, Andrei 
Diamandi (director proiect), Oana Nicola, 
Alina Ristea.

Activităţi:

Realizarea Planului de Management 
al proiectului;
Colectarea datelor: colectarea datelor 
in-situ de PM10, a datelor meteo-
rologice (2008-2010) , a datelor 
ECMWF (2008-2010), şi a datelor 
MODIS (2008-2010)  necesare 
ajustării modulului SVR;
Rularea modelului WRF cu date de la 
ECMWF pentru obţinerea datelor 
necesare ajustării modelului SVR;
Dezvoltarea scenariului teoretic;
S i t u l  w e b  a l  p r o i e c t u l u i 
(http://siair.meteoromania.ro/);
Planul de diseminare finalizat.

Conferinţe, workshopuri, întâlniri:

1. Participarea la ECMWF CAMS Info 
Day (www.ecmwf. int ) ,  Brussels 2 
Februarie 2015.

2. ESA ATMOS Conference, Creta, 8-
12 Iunie 2015 (http://seom.esa.int/atmos 
2015), prezentarea “Satellite & in-situ 
Information for Advanced Air Quality 
Forecast Services – SiAiR”, autori Andrei 
Diamandi, Rodica Dumitrache, Marcus 
Hirtl, Simone Mantovani, Amalia Iriza, 

¬

¬

¬

¬
¬

¬
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Bogdan Maco, Cosmin Barbu, Oana 
Nicola, Alina Ristea, Anişoara Irimescu, 
Vasile Crăciunescu.

3. 2015 EUMETSAT Conference, 
To u l o u s e ,  2 1 - 2 5  S e p t e m b r i e 
(www.eumetsa t . in t ) ,  p rezen ta rea 
“Satell i te & in-situ Information for 
Advanced Air Quality Forecast Services – 
SiAiR”, autori Andrei Diamandi, Rodica 
Dumitrache, Marcus Hirt l ,  Simone 
Mantovani, Amalia Iriza, Bogdan Maco, 
Cosmin Barbu, Oana Nicola, Alina Ristea, 
Anişoara Irimescu, Vasile Crăciunescu.

4. Copernicus – big data benefiting 
environment and society, Bucureşti, 1-2 
O c t o m b r i e  2 0 1 5  ( w w w. r o s a . r o ) , 
prezentarea “Satellite & in-situ Information 
for Advanced Air Quality Forecast 
Services – SiAiR”, autori Andrei Diamandi, 
Rodica Dumitrache, Marcus Hirtl, Simone 
Mantovani, Amalia Iriza, Bogdan Maco, 
Cosmin Barbu, Oana Nicola, Alina Ristea, 
Anişoara Irimescu, Vasile Crăciunescu.

5. SIG 2015 – International GIS 
Simposium, Iasi, 2-4 Octombrie 2015 
( ),  prezentarea www.geo.uaic.ro/sig2015
“SiAiR: satellite & in-situ Information for 
Advanced Air Quality Forecast Services” ”, 
autori: Vasile Crăciunescu, Andrei 
Diamandi, Rodica Dumitrache, Marcus 
Hirtl, Simone Mantovani, Amalia Iriza, 
Bogdan Maco, Cosmin Barbu, Oana 
Nicola, Alina Ristea, Anişoara Irimescu.

6. Sesiunea Anuală de Comunicări 
Ştiinţifice, Bucuresti, 19-20 Noiembrie 
2015 (www.meteoromania.ro), NMA: 
“Informatii Satelitare i In-situ pentru ş
Servicii Avansate de Prognoza a Calit ii ăţ
Aerului - proiectul SiAiR”, autori Andrei 
Diamandi, Rodica Dumitrache, Oana 
Nicola, Alina Ristea, Vasile Cr ciunescu, ă
Stefano Natali, Marcus Hirtl.

SnowBall: “Integrarea datelor de 
teledetecţie, din modelare şi in-situ pentru 
n

evaluarea parametrilor stratului de zăpadă 
şi a hazardelor asociate în perspectiva 
schimbărilor climatice”.

Tip proiect: Programul de Cooperare 
Transnaţională Sud Estul Europei.

Cod proiect: 19SEE/30.06.2014

- Scopul proiectului: explorarea și 
dezvoltarea unei metodologii, care va 
sprijini dezvoltarea unui serviciu care să 
ofere autorităților naționale un suport în 
timp real privind stratul de zăpadă și 
informații privind avalanșele pe baza 
datelor de observare a Pământului.

- Personal: 4 cercetători, Andrei 
Diamandi, Oana Nicola, Alina Ristea, 
Lavinia Oanea.

Activităţi:

Proiectarea de noi dispozitive şi 
echipamente de măsurare a stratului 
de zăpadă;
Realizarea unui prototip al bazei de 
date spaţiale pentru parametri i 
zăpezii;
Testarea în laborator a unui prototip 
pentru profilul temperaturii zăpezii;
Implementarea algoritmilor Optical 
Wet Snow (OWS) şi Sar Wet Snow 
(SWS);
Realizarea variantelor de model 
empiric ce leagă statistica avalanşelor 
de caracteristici ale circulaţiei atmos-
ferice la scară mare;
Baza de date suport (imagini satelitare 
de rezoluţie fină) pentru actualizarea 
hărţii acoperirii / utilizării terenului 
pentru zona de studiu;
Situl web al proiectului;
Planul de diseminare;
Material promoţionale (flyer proiect).

4

4

4

4

4

4

4
4
4

http://www.geo.uaic.ro/sig2015
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Conferinţe, workshopuri, întâlniri:

„2015 EUMETSAT Meteorological 
Conference”, 21-25 Septembrie 2015, 
Toulouse, Franţa. Prezentarea: “Inte-
grarea datelor de teledetecţie, din 
modelare şi in-situ pentru evaluarea 
parametrilor stratului de zăpadă şi a 
hazardelor asociate în perspectiva 
schimbărilor climatice”, autori: Oana 
Nico la ,  Rune Solberg,  Gheorghe 
Stăncălie, Andrei Diamandi, Denis 
Mihăilescu, Arnt-Borre Salberg.

UCLIMESA: “Monitorizarea Insulei de 
C ldură Urbană, în climatul actual și în ă
perspectiva schimbărilor climatice”.

Tip proiect: CDI

- Scopul proiectului: Crearea unei 
baze de date geo-referenţiale privind 
riscurile climatice regionale pentru 
principalele culturi agricole, horticole şi 
pentru speciile de animale domestice.

- Personal: 3 cercetători, Andrei 
Diamandi, Oana Nicola, Alina Ristea.

GEODIM: “Platformă geospaţială 
suport pentru managementul situaţiilor de 
urgenţă”.

Tip proiect: PNCDI-2

- Scopul proiectului:  Crearea unei 
baze de date geo-referenţiale privind 

n

n

riscurile climatice regionale pentru 
principalele culturi agricole, horticole şi 
pentru speciile de animale domestice.

- Personal: 2 cercetători, Andrei 
Diamandi, Oana Nicola. 

Activităţi:

Raport cu privire la necesităţile de 
inter-operabilitate cu alte servicii de 
date;
Modelul bazei de date de referinţă;
Crearea baze de date de referinţă;
Proiectarea serviciilor de reţea;
Implementarea de proceduri de 
accesare în timp cvasi-real a datelor 
satelitare şi a datelor măsurate in-situ;
Implementarea serviciilor de reţea;
Implementarea sistemelor de testare.

EUMETSAT 

În februarie 2015 ANM a fost acceptat 
ca membru cu drepturi depline în 
NWCSAF, colaborarea urmând să 
înceapă în anul 2017, odată cu faza de 
dezvo l ta re  CDOP-3  (Con t inuous 
Development & Operations Phase). În 
cadrul CDOP-3 (Martie 2017- Februarie 
2022)  Adminis t raţ ia  Naţ ională de 
Meteorologie va conduce următoarele 
Pachete de Lucru (WP - Work Packages):

- WP 2510: Impactul datelor NWP 
asupra produselor PPS si GEO.

- WP 2520: Compararea produselor de 
nori PPS şi GEO.

 

n
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METEOROLOGIE

Pe parcursul anului 2015, prin intermediul 
Școlii Naționale de Meteorologie (SNM) 
au fost organizate și s-au desfășurat 
următoarele activități de educaţie şi 
pregătire profesională, evaluare şi 
certificare de competenţe destinate 
angajaților din cadrul Administrației 
Naționale de Meteorologie:
   

( I )   Programul  De  Formare 
Continuă (PFC) se adresează 
sa lar ia ț i lo r  cu  s tud i i  medi i  ș i 
superioare, în conformitate cu  
prevederile Codului Muncii  art.      
194 – (1) ce presupune dezvoltarea 
compe ten țe lo r  spec i f i ce  p r i n 
participarea la cel puțin o formă de 
pregătire profesională. Această 
activitate de pregătire profesională           
s-a desfășurat online pe platforma 
S N M  ( Ș c o l i i  N a ț i o n a l e  d e 
Meteoro log ie)  în  per ioada 24 
noiembrie 2014 – 06 martie 2015, iar 
la aceasta au participat un număr de 
54 de angajați ai Administrației 
Naționale de Meteorologie, dintre 
care 27 de angajaț i  cu studi i 
superioare respectiv 27 de angajați cu 
studii medii.

(II)  Programul de Formare Inițială 
(PFI),  dedicat meteorologilor recent 
angajați (1-2 ani) sau aflați în stagii de 
probă s-a desfășurat online pe 
platforma SNM,  în perioada 29 iunie 
– 07 august 2015. La acest curs au 
participat un număr de 10 angajați 
care își desfășoară activitatea 
profesională în centrele regionale de 
prognoză a vremii și în colectivele de 
cercetare din cadrul Administrației 
Naționale de Meteorologie. Pe 
perioada celor 6 săptămâni în care          
s-a desfășurat programul de formare 
inițială, participanții au avut de 

aprofundat noținuni de meteorologie 
generală, prin parcurgerea individuală 
a celor 10 capitole disponibile pe 
platforma SNM. La finalul programului, 
participanții au susținut  testări de 
auto-evaluare aferente celor 10 
capitole parcurse anterior. Testările      
s-au susținut online pe platforma 
Şcoala Naţională de Meteorologie.

(III)  Programul de Formare de Bază 
(PFB) – s-a desfășurat în perioada       
10 august – 23 octombrie 2015, iar la 
a c e s t a  a u  p a r t i c i p a t  c e i  1 0 
m e t e o r o l o g i ,  a b s o l v e n ț i  a i 
Programului de Formare Inițiala 
(PFI). Participanții au avut de realizat 
individual câte un proiect. Proiectele 
au vizat subiecte de actualitate 
specifice locului de muncă în care îşi 
desfăşoară activitatea profesională și 
au  fos t  sus ț inu te  în  per ioada             
19–23 octombrie 2015 în fața comi-
siei științifice de evaluatori a Școlii 
Naționale de Meteorologie, comisie 
formată din Dr. Florinela Georgescu, 
Dr. Viorica Dima, Dr. Sorin Burcea și 
Dr. Rodica Dumitrache. În urma 
susţinerii proiectelor, paricipanții au 
primit adeverințe, emise de către 
Şcoala Naţională de Meteorologie prin 
intermediul cărora li se certifică 
participarea la programele (PFIM și 
PFBM)  respec t i v  p romova rea 
acestora.

(IV)  În cadrul Programului de 
Specia l i ta te  în  anu l  2015 au           
fost organizate și s-au desfășurat 
următoarele:
  -   în perioada 04 –08 mai 2015 s-au 
desfășurat o vizită de lucru și 
instruire. Pe parcursul vizitei de lucru 
au fost organizate și s-au desfășurat 
cursuri în domeniul meteorologiei 
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m e z o s c a l a r e ,  a  r a d a r u l u i 
meteorologic și a aplicațiilor acestuia 
î n  p r o g n o z a  m e t e o r o l o g i c ă 
organizate de Școala Națională de 
Meteorologie și Centrul Național de 
Prognoze Meteorologice București 
pentru 3 meteorologi de la Centrul 
Național de Prognoză a Vremii din 
Chișinău, Republica Moldova: Canțer 
Natalia, Popușoi Cristina și Roșca 
Ghennadii. La finalul acestor cursuri 
cei 3 meteorologi au dobândit 
informații de specialitate privind 
principiile de bază ale radarului 
meteorologic, interpretarea imaginilor 
radar,  est imarea cant i tat ivă a 

câmpului de precipitații cu ajutorul 
radarului meteorologic, caracteris-
ticile radar ale furtunilor convective 
severe și ale fenomenelor asociate, 
diagnoza evenimentelor de vreme 
severă utilizând informația radar.

- în perioada 5 octombrie-9 decembrie 
2 0 1 5  s - a  d e s f ă ş u r a t  C u r s u l  d e 
Meteorologie Sinoptică şi Mezoscalară 
organizat în cadrul Programului de 
Formare Specializată, susţinut de d-na 
lector Dr. Elena Cordoneanu la care au 
participat un număr de 60 angajaţi ai 
Administraţiei Naţionale de Meteorologie.
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CONTRACTE  DE  CERCETARE  CU  FINANŢARE   MIXTĂ
CARE S-AU DERULAT ÎN ANUL 2015

Nr. 
crt. 

ACRONIM FINANŢARE 

1 UERRA Uniunea Europeană + Cofinanţare 

2 
CALEA  VERDE SPRE 
DEZVOLTARE 

Granturile SEE 2009-2014 Programul RO 007 
Adaptare la Schimbările Climatice 

3 REDBHI 
Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului 
Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării 
(UEFISCDI) 

4 MOSES HORIZON 2020 

5 MEDGAME 
Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului 
Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării 
(UEFISCDI) 

6 GEODIM Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice 

7 CLIMHYDEX 
Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului 
Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării 
(UEFISCDI) 

8 EUPORIAS Uniunea Europeană + Cofinanţare 

9 ASSIMO Agenţia Spaţială Română 

10 UCLIMESA Agenţia Spaţială Română 

11 SIAIR Agenţia Spaţială Europeană 

12 MOBBE Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice 

13 SNOWBALL 
SEE 2009-2014 Programul Cercetării în Sectoare 
Prioritare 

14 GENCLIM 
Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului 
Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării 
(UEFISCDI) 

15 LIRA Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice 
16 ADER 12.1.1 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

17 ADER 12.3.1. 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Programul 
ADER 2015-2018. 

18 CRYOLAND Uniunea Europeană+Cofinanţare 
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PROIECTE NAŢIONALE ŞI INTERNAȚIONALE

1. În cadrul proiectului “UERRA” 
(Uncertainties in Ensembles of 
Regional Reanalyses) - proiect în 
Programul cadru 7 s-au realizat 
activităţi de recuperare de date, 
d ig i t i za re ,  ana l i za  ca l i t a t i vă , 
omogenizare – mai ales pentru date 
subzilnice; precum şi activităţi de 
analiză şi validare a rezultatelor 
experimentelor numerice legate de 
reanalize, analiza calitativă la 6 stații 
pentru cantităţile de precipitații la       
6 ore.

2. În cadrul proiectului “CALEA 
V E R D E  S P R E  D E Z V O LTA R E 
DURABILĂ”, din cadrul Programului 
RO07 – Adaptare la Schimbări 
Climatice, f inanţat prin fonduri 
asigurate de Islanda, Liechtenstein şi 
Norvegia prin Mecanismul Financiar 
al Spaţiului Economic European, EEA 
GRANTS 2009 – 2014, s-au analizat 
proiecțiile viitoare ale datelor climatice 
necesare eva luăr i i  sch imbăr i i 
climatice din perspectiva adaptării în 
Regiunea 7 Centru. În cadrul aceluiaşi 
proiect s-a realizat şi analiza schim-
bării în frecvenţa şi intensitatea unor 
indicii climatici asociaţi fenomenelor 
extreme specifice, în condiţ i i le 
scenariilor RCP 4.5 şi 8.5, pentru 
perioada 2021-2050 (perioada de 
referinţă 1971-2000), atât pentru 
Regiunea 7 Centru, cât şi pentru 
municipiile Braşov, Sibiu şi Târgu 
Mureş.

3. Proiectul “REDBHI”- Reducerea 
efectelor insulei termice urbane 
pentru îmbunătăţirea confortului 
urban şi echilibrarea consumului 
energetic în Bucureşti.

4. Proiectul MOSES “Managing crOp 
water Saving with Enterprise 
Services a început la 1.07.2015. 
Acest proiect, finanţat de Uniunea 
Europeană în cadrul Programului de 
Cercetare şi Inovare  Horizon 2020  
(H2020), este coordonat de ESRI 
(Italia) şi cuprinde un consorţiu format 
din 14 parteneri ,  Administraţ ia 
Naţională de Meteorologie fiind unul 
dintre aceştia.

5. Proiectul “MEDGAME” – Centru 
V i r t u a l  p e n t r u  e d u c a r e a  ş i 
instruirea cetăţenilor în situaţii de 
dezastre naturale prin intermediul 
Serious Games, În cadrul proiectului 
MEDGAME au fost  dezvol ta te 
instrumente utilizate în construirea 
jocului bazat pe scenarii referitoare la 
catastrofe naturale. Astfel, au fost 
concepute „scenarii” (pozitive şi 
negative) în cazul ploilor puternice 
generatoare de inundaţii. În procesul 
de concepere a scenariilor a fost 
folosit Ordinul comun al Ministrului 
Mediului şi Pădurilor şi ministrului 
Administraţ iei şi  Internelor, nr. 
3403/245/2012, care se referă la 
modul de emitere a avertizărilor 
meteorologice și hidrologice, prin 
p r i sma  pos ib i l e l o r  e fec te  a le 
f e n o m e n e l o r  m e t e o r o l o g i c e 
periculoase.

6. Proiectul GEODIM – Platformă 
g e o s p a ț i a l ă  s u p o r t  p e n t r u 
managementul  s i tuaț i i lor  de 
urgență 
Proiectul GEODIM are ca scop 
dezvoltarea unui serviciu național în 
sprijinul managementului situațiilor de 
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urgență prin utilizarea unei platforme 
de informații geospațiale bazată pe 
produse provenite, în principal, din 
prelucrarea imaginilor satelitare. 
GEODIM va furniza un serviciu validat 
și operațional care va ajuta autoritățile 
în toate etapele procesului de 
management al situațiilor de urgență: 
p reven i re /p regă t i re ,  răspuns , 
reconstrucție. Serviciul va livra 
utilizatorilor hărți produse în timpul 
situațiilor de urgență și hărți de 
r e f e r i n ț ă  u t i l e  î n  e t a p e l e  d e 
prevenire/pregătire și reconstrucție. 
GEODIM va fi un instrument de bază 
în luarea deciziilor în cadrul celulelor 
de  c r i ză ,  va  c reș te  e f i c i en ța 
intervențiilor, va asigura o mai bună 
cunoaștere a d imensiuni lor  ș i 
amplitudinii fenomenului în cauză, 
contribuind în final la reducerea 
pierderilor umane și materiale. Fiind 
d e z v o l t a t  v a  b a z a  c e r i n ț e l o r 
utilizatorilor finali, serviciul va permite 
integrarea în Sistemul Național de 
Management al Situațiilor de Urgență.
P r o i e c t u l  e s t e  c o o r d o n a t  d e 
A d m i n i s t r a ț i a  N a ț i o n a l ă  d e 
Meteorologie și realizat în colaborare 
cu  Agenț ia  Spaț ia lă  Română, 
Advanced Studies and Research 
Center, Universitatea Politehnică 
București și Universitatea de Științe 
Agronomice și Medicină Veterinară 
București.

7. În cadrul proiectului PNCDI II PCCE 
“CLIMHYDEX” - Changes in Climate 
Extremes and Associated Impact in 
Hydrological Events in Romania, 
finanţat de UEFISCDI, s-au realizat 
analiza variabilităţii şi schimbării 
climatice pe baza statisticilor unor 
fenomene extreme (valuri de căldură, 
secete, episoade cu precipitaţ i i 
abundente).

8. În cadrul proiectului “EUPORIAS” 
(European Provision Of Regional 
Impacts Assessments on Seasonal 
and Decadal Timescales), proiect în 
Programul cadru 7, s-a realizat 
estimarea predictabilității sezoniere a 
unor indicatori climatici, pentru 
teritoriul României. Astfel, analiza 
predictabilităţii indicelui Palmer de 
severitate a secetei, pentru anotimpul 
de vară, cu intervale de anticipaţie de 
până la 2 luni, a relevat existenţa unui 
potenţial predictiv ce poate fi utilizat 
sub forma unui serviciu climatic.

.
9. Proiectul “ASSIMO”: “Evaluarea 
produselor de umiditate a solului 
derivate din date satelitare la nivelul 
României (“Assessment of Satellite 
Derived Soil Moisture Products over 
Romania”), are ca scop pregatirea 
pentru utilizarea generalizata a 
produselor satelitare de umiditate a 
solului în România, prin crearea 
cadrului necesar pentru validarea si 
evaluarea acestor produse.

1 0 .  P r o i e c t u l  “ U C L I M E S A ” : 
“Monitorizarea Insulei de Caldură 
Urbană, în climatul actual și în 
perspectiva schimbărilor climatice” 
are ca scop crearea unei baze de date 
geo-referenţiale privind riscurile 
climatice regionale pentru principalele 
culturi agricole, horticole şi pentru 
speciile de animale domestice.

11. Proiectul “SiAiR”: “Informatii 
Satelitare si In-Situ pentru Servicii 
Avansate de Prognoza a Calitatii 
Aerului”, are ca scop definirea 
asimilării de observații (satelitare și in-
situ) în modelarea numerică pentru 
aplicații de monitorizare a calității 
aerului în cadrul Administrației 
Naționale de Meteorologie.
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12.  În anul 2015, în cadrul proiectului 
PCCA  ,  domeniu l  –  Spaț iu  ș i 
securitate, MOBBE , etapa II , 
„Observarea atmosferei terestre prin 
măsurători de teledetecție, instru-
mente de la sol și aeropurtate; analiza 
datelor obținute în vederea clasificării 
tipurilor de aerosol provenit din 
a r d e r e a  b i o m a s e i  p e  b a z a 
parametrilor optici intensivi și exten-
s iv i  ob ț inu t i  ș i  a  compoz i ț i e i 
aerosolului. Dezvoltare de algoritmi și 
modele de preprocesare, procesare și 
analiză a datelor și clasificare a 
aerosolului”,  rezultatele s-au finalizat 
în analiza datelor meteorologice 
măsurate la stațiile meteo din zonele 
unde perioadele de caniculă s-au 
dovedit a fi, din punct de vedere 
statistic, cele mai întinse în timp. 
Analiza realizată a contribuit la 
consolidarea capacităților obser-
vaționale ale instrumentelor de 
teledecție.

1 3 .  Î n  c a d r u l  p r o i e c t u l u i 
“SNOWBALL”(Remote sensing, 
model and in-situ data fusion for 
snowpack parameters and related 
hazards  in  a  c l ima te  change 
perspective) s-au realizat analize 
privind schimbările în cantitatea de 
zăpadă și a cantităţii de zăpadă topită, 
pentru intervalul octombrie-aprilie, la 
nivelul  României ,  în condiț i i le 
scenariilor RCP 4.5 și 8.5, pentru 
orizonturile de timp 2021-2050 și 
2070-2099 (intervalul de referinţă este 
1971-2000). În cadrul aceluiaş i 
proiect, s-au desfăşurat şi activităţi 
pentru elaborarea unui model statistic 
pentru cazul producerii avalanşelor. În 

plus, au fost construite seturile de date 
necesare pentru un model hidrologic, 
pornind de la experimente numerice în 
condițiile schimbării climatice (RCP 
2.6 și RCP 8.5) cu modelul regional 
RCA4 (EURO-CORDEX), forțat cu 
câmpurile meteorologice la frontieră 
domeniului de la modelul global 
ICHEC-EC-EARTH (CMIP 5). Pentru 
aceasta, datele simulate cu modelul 
regional la rezoluția de 12,5 km au fost 
dezagregate spațial la rezoluția de 
1km, folosind metode geostatistice.

14. În cadrul proiectului PNCDI II 
PCCA “GENCLIM” – Evaluarea 
potenţ ialului genetic adaptiv al 
principalelor specii de răşinoase  
pentru un management forestier 
durabil în contextul schimbărilor 
climatice (2014-2016), finanţat de 
UEFISCDI ,  s -au  ident i f i ca t  ș i 
caracterizat factorii climatici care 
exercită o puternică presiune de 
selecţie asupra populaţiilor de molid, 
brad şi pin silvestru. S-a evaluat 
gradului de risc posibil pentru speciile 
studiate prin dezvoltarea unor modele 
genet ico-ecolog ice predic t ive, 
asociate cu schimbările climatic şi s-a 
estimat impactul managementului 
forestier asupra diversității genetice și 
capacității populațiilor de adaptare la 
schimbările climatice. Aceste analize 
sunt contribuţii la realizarea unei baze 
de date biometrice, geografice și 
climatice pentru experimentele de 
lungă durată în România. 

15. Proiectul PCCA, domeniul 5 – 
Agricultură și siguranță alimentară, 
“LIRA”, etapa II, „Observare prin 
măsurări sistematice a proceselor de 
formare a grindinei”.  
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16. Proiectul “ADER 12.1.1" – Sistem 
informaţional pentru agricultura şi 
compatibilizarea acestuia cu cadastrul 
general S.I.A.  

Proiectul îşi propune să actualizeze 

sistemul informaţional pentru agricultură. 

17. Proiectul “ADER 12.3.1"- Portal 
pentru informatii de sol “în oglindă” cu 
cel realizat de Centrul Comun de 
Cercetare (JRC) la nivel european”.

18. Proiectul “CRYOLAND”- “GMES 
Service Snow and Land Ice” Stimulating 
the development of downstream GMES 
Services, 2011-2015. Proiectul are ca 
scop dezvoltarea unui serviciu durabil, 
standardizat şi validat despre diferiţi 
parametrii caracterizând zăpada/gheaţa 
pe zona Europei, obţinuţi folosind date 
satelitare;

ALTE PUBLICAŢII 

Bădescu V, A Dumitrescu: Simple solar 
radiation modelling for different cloud 
types and climatologies. Theoretical 
and Applied Climatology 02/2015;  
DOI:10.1007/s00704-015-1400-7.

Barbu N, Cuculeanu V, Ştefan S. 2015: 
Investigation of the relationship 
between very warm days in Romania 
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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 53.898.570 lei 
(RON) (cca.11.977.460 EUR), iar cheltuielile de exploatare au fost în valoare de 
54.283.670 lei (RON) (cca. 12.063.038 EUR).

În figura 2 se prezintă  pe elemente componente.structura cheltuielilor de exploatare  

 În  figura 1 se pre ă  pe sursezint .structura cifrei de afaceri

84,00%

Cercetare

Alţi beneficiari
 

Servicii pentru 
Aeronautică

 

Bugetul de stat
 

Alte cheltuieli
6.218.253 lei

Protecţie socială
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Întreţinere, reparaţii
2.061.594lei

Impozite şi taxe
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Comunicaţii
1.686.727 lei

Materiale
3.137.184. lei

Energie
1.739.365 lei

Salarii
29.726.571 lei

3,80% 3,11%
4,73%

11,45%

5,80%

3,19%
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 contul de profit şi pierdere şi bilanţulÎn tabelele următoare sunt prezentate, sintetic,   
la data de  31 decembrie 2015. 

 CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE LA  31.12.2015         Prezentare sintetică LEI (RON)

BILANŢUL  31.12.2014  Prezentare sintetică                                               LEI  (RON)

     RAPORT FINANCIAR

RAPORT ANUAL  2015

 

  
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   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

31.12.2014 31.12.2015

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53.898.570
7.837

497.039
2.640.146

12.001.558
36.873.132
1.878.858
+125.446
2.004.304

+41.079
2.045.383

330.641

1.714.742

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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 – 9.322.570

 
13.685.558  

4.078.668  
9.525.351  

81539  
12.314.614  
7.040.715  
5.951.642  
8.644.827  

 
–  

26.000.172  
 

11.718.155  
1.618.733  
8.537.256  
1.562.166  
1.593.353  

11.877.508  

31.12.2014

 – 14.232.062

 
18.354.196  

3.658.738  
14.610.632 

84826  
12.931.022  
6.321.802  
9.512.582  
11.328.700 

 
–  

31.285.218 
 

12.616.531 
1.618.733  
9.265.683  
1.732.115  
6.864.418  

19.480.979  

31.12.2015
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