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În ultimii ani, țara noastră, ca de altfel  
întreaga planetă, s-a confruntat cu un    
număr semnificativ de fenomene meteo-
rologice și hidrologice severe. S-au semnalat 
ploi torențiale, inundații și alunecări de teren. 
Seceta a compromis culturile agricole și a 
cauzat incendii de pădure. Populația a fost 
afectată de episoade prelungite de caniculă 
pe perioada verii și valuri de frig cu 
temperaturi foarte scăzute, pe timpul iernii.  
S-au înregistrat furtuni severe, cu descărcări 
electrice și rafale puternice de vânt, dar și 
căderi de grindină.  Aceste hazarde naturale 
au avut un puternic impact asupra societății 
umane: pierderi de vieți omenești, proprietăți 
distruse, infrastructură deteriorată, pertur-
barea activităților în sectoare cheie ale 
economiei. Conform studiilor și proiecțiilor 
climatologice, și în perioada viitoare, 
fenomenele extreme de vreme și climă 
precum valurile de căldură, seceta și  
precipitațiile abundente, vor fi tot mai 
frecvente. În acest context, avertizările 
meteorologice timpurii au fost de o importanță 
strategică, contribuind astfel la un mai bun 
management al riscurilor și variabilităţii 
climatice, la ameliorarea impactului hazar-
delor cauzate de fenomene meteorologice și 
hidrologice periculoase, cu efecte adesea 
devastatoare asupra vieții și bunurilor 
material, precum şi la adaptare la schimbările 
climatice tot mai evidente.

Și pe parcursul anului 2016, meteo-
rologii români s-au pus în slujba comunităților 
expuse acestor hazarde naturale, semnalând 
prompt iminența producerii unor fenomene 
meteorologice severe, ajutând la conștien-
tizarea riscurilor climatice și a gravității 
efectelor acestora. 

În intervalele de valabilitate a atenţio-
nărilor sau a avertizărilor meteorologice care 
vizează ploi importante cantitativ, descărcări 
electrice şi grindină, ninsori abundente şi 
viscol, prognoza pe regiuni a fenomenului 
avertizat a fost actualizată din 3 în 3 ore. 
Diseminarea prognozelor și avertizărilor 
meteorologice se face către autoritățile 
naționale și locale dar şi către public, prin 

intermediul buletinelor meteorologice și agro-
meteorologice, cuprinzând intervenţia meteo-
rologului de serviciu, buletine filmate în cadrul 
Administrației Naționale de Meteorologie 
transmise în direct, ori înregistrate la posturile 
de radio și televiziune și prin postarea acestor 
informații pe website-ul instituției noastre.

În anul 2016, la nivel naţional, au fost 
emise 101 de mesaje de interes general, 
dintre care 50 informări, 36 atenţionări cod 
galben și 15 avertizări cod portocaliu. În ceea 
ce priveşte activitatea de nowcasting, în 
decursul anului 2016 s-au emis în total     
3693 mesaje pentru fenomene meteo-
rologice periculoase imediate, dintre care 
3222 atenţionări cod galben şi 471 avertizări 
cod portocaliu. Dintre acestea, Centrul 
National de Prognoze Meteorologice din 
București a emis un total de 630 de mesaje 
(568 atenţionări cod galben şi 62 avertizari 
cod portocaliu). La rândul lor, Centrele 
Meteorologice Regionale de pe teritoriul 
României au emis atenţionări cod galben şi 
avertizări cod portocaliu la nivel regional.

Printre obiectivele cheie urmărite de 
Administrația Națională de Meteorologie pe 
parcursul anului 2016, s-au numărat 
dezvoltarea corespunzătoare a infrastructurii, 
sporirea capacităţilor instituţionale, umane şi 
manageriale pentru a putea răpunde 
exigenţelor societăţii în ceea ce priveşte 
obţinerea şi distribuirea informaţiilor meteo-
rologice, agrometeorologice și climatologice. 
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În aceeași măsură, instituția noastră a 
menținut și îmbunătățit schimbul de date și 
informaţii din domeniul meteorologiei și 
climatologiei dintre Serviciile Meteorologice și 
Hidrologice Naționale din regiune, prin 
intemediul reţelelor operaţionale şi de 
cercetare ale Organizației Meteorologice 
Mondiale. Buna cooperare a meteorologilor 
români cu omologii din țările din regiune este 
esențială, pentru obținerea unor prognoze și 
avertizări meteorologice unitare la nivel 
european și regional dar și pentru zonele 
transfrontaliere. Pentru realizarea acestor 
obiective,  dezvoltarea unui sistem de 
avertizare timpurie multi-hazard la nivel 
regional – constând în informații și dotări 
tehnologice ale meteorologilor previzioniști 
din cadrul Serviciilor Meteorologice Naționale 
și armonizarea sistemelor de avertizare 
timpurie la nivel regional devine o prioritate 
pentru anii viitori. Acest sistem ar putea     
oferi Serviciilor Meteorologice Naționale  
suportul necesar pentru îndeplinirea 
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mandatelor și a misiunii lor primordiale, aceea 
de a furniza avertizări prompte și exacte, în 
vederea minimizării pe cât posibil a impactului 
fenomenelor meteorologice periculoase 
asupra populației, infrastructurii și industriei, 
în scopul protejării vieții și proprietății.

Prezentul Raport Anual își propune o 
trecere în revistă a principalelor activități 
desfășurate în cadrul Administrației Naționale 
de Meteorologie și a realizărilor specialiștilor 
săi, în plan științific și tehnologic, în 
conformitate cu standardele Organizației 
Meteorologice Mondiale și a altor organizații 
europene de profil.

Doresc să mulțumesc pe această cale, 
echipei manageriale, angajaților Administraței 
Naționale de Meteorologie din sediul central și 
din teritoriu, precum și colaboratorilor noștri, 
care au înțeles că eforturile comune depuse 
pentru realizarea obiectivelor, constituie cheia 
succesului garantat, atât în domeniul 
meteorologiei cât și în alte domenii. 

Dr. Ion SANDU

Director General, 

Reprezentant Permanent al României pe lângă
Organizaţia Meteorologică Mondială
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În data de , Administrația 
Națională de Meteorologie a sărbătorit la 
sediul său din București, 

 Tema propusă de către 
Organizația Meteorologică Mondială pentru 
anul 2016, a fost: 

.

23 martie 2016

Ziua Mondială a 
Meteorologiei.

“Mai cald, mai uscat, mai 
umed: Să privim viitorul în față”

Ca în fiecare an, scopul organizării acestui 
eveniment deosebit de important pentru 
comunitatea meteorologilor din întrega lume 
a fost acela de a disemina informații corecte  
și pertinente referitoare la starea actuală și 
viitoare a climei și la efectele schimbărilor 
climatice asupra tuturor sectoarelor econo-
miei, atât autorităților și factorilor de decizie la 
nivel național, cât și mass mediei. 

Printre invitați s-au numărat deputați, 
miniștrii, membrii de onoare ai Academiei 
Române și Forumului Academic Român, 
personalități din cadrul Guvernului României, 
Par lamentulu i  României  – Camera 
Deputaților, Ministerul Mediului, Apelor și 
Pădurilor, Fundaţiei 

.I.E.D.D), 
Academia de Științe Agricole și Silvice 
“Gheorghe Ionescu-Sisești” (ASAS),  
Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice, 
Universitatea București, Inspectoratul 
General pentru Situații de Urgență, Ministerul 
Educației Naționale – Autoritatea Națională 
pentru Cercetare Științifică și Inovare, 
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, 
Universitatea de Științe Agronomice și 
Medicină Veterinară, Universitatea București-
Facultatea de Fizică, Agenția Națională 
pentru Protecția Mediului, Administrația 
Națională «Apele Române», Institutul  

Grupul de Inițiativă 
Ecologică și Dezvoltare Durabilă (G

Național de Hidrologie și Gospodărire a 
Apelor, Institutul de Geodinamică “Sabba 
Ștefănescu” al Academiei Române, Institutul 
Național de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului 
(ICPA) București, Institutul de Geografie, 
Autoritatea Aeronautică Civilă Română și 
Administrația Română a Serviciilor de Trafic 
Aerian (ROMATSA), Agenția Spațială 
Română, Institutul de Studii și Cercetări 
Avansate, Institutul de Științe Spațiale,  
Vaisala Starckrom Ltd. SRL, reprezentați 
mass media, etc.

În calitate de membru al Organizației 
Meteorologice Mondiale (OMM), România, 
prin intermediul Administrației Naționale de 
Meteorologie, se implică activ în acțiunile 
întreprinse de comunitățile/grupările cu 
specific de meteorologie inițiate de OMM. O 
astfel de inițiativă este  Conferința Informală a 
Directorilor Serviciilor Meteorologice și 
Hidrologice din Europa Centrală (ICCED), iar 
sesiunile/întrunirile acesteia sunt găzduite, 
prin rotație, de fiecare Serviciu Meteorologic 
Național din Europa Centrală. În acest 
context, în cadrul celei de-a 26-a Sesiuni a 
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ICCED, care a avut loc în perioada 7-8 aprilie 
2015, la Viena, în Australia, s-a stabilit că   
cea de-a  să fie 
găzduită de către Administrația Națională    
de Meteorologie, la București, în intervalul     

.
La această întâlnire au participat 

directori, directori adjuncți sau reprezentanți 
ai Serviciilor Meteorologice și Hidrologice   
din Europa Centrală, reprezentanți ai 
Organizației Meteorologice Mondiale (OMM), 
reprezentanți ai Administrației Naționale de 
Meteorologie, și ai Ministerului Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale (MADR) din România, etc.

De-a lungul anilor, aceste reuniuni       
s-au dovedit a fi extrem de importante și de       
utile pentru comunitatea meteorologică 
europeană, promovând colaborarea la nivel 
european și regional în domeniul meteo-
rologiei operaționale dar și în câmpul 
cercetării, jucând un rol important în identifi-
carea de activități comune, dezvoltarea de 
proiecte benefice, împărtășirea unor 
experiențe și bune practici, în contextul în 
care fenomenele meteorologice extreme    
pot influența activitățile umane atât în plan 
economic cât și social.

Cu această ocazie, reprezentanții 
Serviciilor Meteorologice Naționale și-au 
prezentat activitatea desfășurată în   
domeniul de interes, în intervalul 2015-2016, 
progresele înregistrate și investiții le  
efectuate pentru îmbunătățirea calității 
produselor și serviciilor meteorologice și 
hidrologice în folosul comunității.

La  rându l  l o r,  r ep rezen tan ț i i  
Administrației Naționale de Meteorologie au 
făcut cunoscute noile realizări în domeniu și 
îmbunătățirile aduse tehnologiei care 
deservește activitatea de meteorologie.

27-a Sesiune a ICCED

4-5 aprilie 2016

În calitate de stat membru al 

Organizației Meteorologice Mondiale, 

România, prin Administrația Națională de 

Meteorologie a avut obligația de a găzdui, la 

rândul său, 

. Scopul 

organizării acestor întruniri este acela de        

a prezenta și analiza stadiului activităților       

și implementării acestora în perioada      

2014-2018, la nivel global, în conformitate    

cu recomandările specifice ale celor două 

comisii.

Cele două întruniri au avut loc în 

perioada , la Hotelul 

Marshal Garden, din București.
Tematica principală a întâlnirii      

 vizează dezvoltarea 
activităților de pregătire profesională a 
serviciilor operaționale de agrometeorologie 
din cadrul serviciilor specializate din țările 
participante, în raport cu cerințele de 
dezvoltare strategică pe termen mediu și lung 
și în vederea îmbunătățirii sistemului de 
monitorizare a fenomenelor meteorologice 
periculoase cu impact în agricultură, la nivel 
mondial.

În cadrul acestei întâlniri, se vor purta 
discuții asupra revizuirii Termenilor de 
Referință ai Echipei de Implementare și 
Coordonare a Comisiei de Agrometeorologie 
din cadrul OMM, se vor identifica oportunități 
și metodologii de pregătire în domeniu, se    
va face o trecere în revistă a activităților        
de pregătire profesională deja existente și      
în desfășurare, precum și o revizuire a 
publicațiilor OMM dedicate specializării în 
domeniul agrometeorologiei. Agenda  
întâlnirii include și prezentarea raportului 
privind stadiul implementării Platformei de 
Interfață cu Utilizatorii, o inițiativă a Cadrului 
Global pentru Servicii Climatice (GFCS), 
precum și o analiză a planului de activități din 
cadrul Programului pentru Agrometeorologie 
al OMM, pentru perioada 2014-2018.

Întâlnirile Grupului de Experți 

din cadrul Comisiei de Agrometeorologie:  

Focus Area 4: Dezvoltarea Capacităților 

Profesionale în Agrometeorologie (CAgM 

– OPCAME 4) și respectiv  a Grupului       

de Experți din cadrul Comisiei de 

Climatologie (CCI – OPACE 5)

12-14 aprilie 2016

CAgM – OPCAME 4

RAPORT  ANUAL  2016
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Obiectivul principal al  
este acela de a realiza  o abordare integrată a 
dezvoltării capacităților instituționale și de 
infrastructură în cadrul tuturor Grupurilor de 
Experți OPACE-5 precum și armonizarea 
celor trei domenii de interes urmărite de   
către Comisia de Climatologie și anume 
dezvoltarea capacităților științifice și 
tehnologice, managementul de calitate și 
diseminarea serviciilor climatice.

Agenda întâlnirii va include, printre 
alte subiecte importante, discuții despre 
obiectivele imediate dar și cele viitoare din 
cadrul Programului Climatic Mondial, 
coordonarea activităților  realizate în vederea 
implementării Cadrului Global pentru Servicii 
Climatice, cu scopul obținerii și utilizării 
informațiilor și cunoștințelor din domeniul 
climei în toate sectoarele socio-economice 
(agricultură, siguranța hranei, protecția 
mediului, sănătate, etc).

La această întâlnire au participat 
experți în domeniile agrometeorologiei și 
climatologiei din intreaga lume, reprezentanți 
ai Organizației Meteorologice Mondiale, 
specialiști din cadrul Ministerului  Agriculturii 
și Dezvoltării Rurale (MADR) din România și 
experți din cadrul Administrației Naționale de 
Meteorologie. 

CCI – OPACE 5

Cu această ocazie, participanții au 
prezentat activitatea desfășurată în domeniul 
de interes, progresele înregistrate și 
investițiile efectuate pentru îmbunătățirea 
calităț i i  produselor și servicii lor de 
agrometeorologie și climatologie în folosul 
comunității.

La rândul  lor,  reprezentanț i i  
Administrației Naționale de Meteorologie au 
prezentat noile realizări în domeniile vizate, 
îmbunătățirile aduse tehnologiei care 

deservește activitatea de agrometeorologie, 
și respectiv climatologie.

În  a 
avut loc 

 
, care s-a desfășurat la sediul 

central din București, Șos. București-Ploiești, 
nr. 97, la Sala “Ștefan Hepites”. 

perioada 1-2 noiembrie 2016
Sesiunea Anuală de Comunicări 

Științifice a Administrației Naționale de 
Meteorologie

La Sesiune au participat reprezentanți 
ai instituțiilor din subordinea și coordonarea 
MMAP, precum Administrația Națională 
“Apele Române” și Institutul Național de 
Hidrologie și Gospodărire a Apelor și ai altor 
instituții precum Academia de Științe Agricole 
și Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisești”, 
Institutul de Geografie, Institutul Național de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, 
Agrochimie și Protecția Mediului (ICPA), 
Autoritatea  Aeronautică Civilă Română.
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În cadrul Sesiunii au fost prezentate 
studii de caz, rezultatele cercetărilor științifice 
cele mai recente din domeniile prognozei 
meteorologice, climatologiei, agrometeo-
rologiei, al teledetecției, al metodelor și 
sistemelor de măsurare și au fost făcute 
cunoscute rezultatele proiectelor naționale și 
intenaționale aflate în derulare sau care au 
fost finalizate.

Un număr de 90 autori s-au înscris cu 
lucrări și postere în cadrul Sesiunii de 
Comunicări Științifice, iar în încheiere, celor 
mai bune lucrări științifice le-au fost decernate 
premii:

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

2. Premiul Administrației Naționale de 

Meteorologie, a fost decernat unei   

lucrări științifice valoroase, de talie 

internațională, realizată de specialiști ai 

Administrației Naționale de Meteorologie, 

care a prezentat realizările recente 

specifice și care a contribuit la 

dezvoltarea domeniului. S-a punctat, în 

mod deosebit, originalitatea lucrării, 

metodologia și modul de prezentare.

3.  Premiul de debut, a fost acordat unui tânăr 

specialist de până în 30 de ani, pentru 

prima prezentare a unei lucrări știițifice la 

care este autor principal.
4.  Premiul pentru cea mai bună prezentare 

orală a unei lucrări științifice i-a revenit 
unei prezentări orale care a respectat 
criteriile de evaluare: structura și 
claritatea prezentării, modul de selectare 
a informațiilor, prezentarea unor ipoteze 
no i  pent ru  cercetă r i le  v i i toare ,  
respectarea timpului alocat.
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CARACTERISTICI GENERALE 
ALE ANULUI 2016

În 2016, temperatura medie anuală    
pe ţară (9,9ºC) a fost cu 0,7ºC mai mare  
decât normala climatologică  (1981-2010). 
Abateri pozitive ale temperaturii medii lunare 
faţă de normala climatologică, corespun-
zătoare fiecărei luni în parte, s-au înregistrat 
în 7 din cele 12 luni ale anului şi au fost 
cuprinse între 0,2ºC (august) şi 5,7ºC 
(februarie). În ianuarie, mai, octombrie, 
noiembrie şi decembrie, temperatura medie 
lunară pe ţară a fost mai mică decât normala 
climatologică  cu valori cuprinse între 0,3ºC 
(noiembrie) şi 1,7ºC (octombrie) (fig. 1, 3, 4).

Cantitatea anuală de precipitaţii, 
medie pe ţară (791,5 mm), a fost cu 25%    
mai mare decât normala climatologică    
(1981-2010). Astfel, abaterile au fost pozitive 

în majoritatea lunilor, oscilând între 6% 
(august) şi 138% (octombrie), iar abaterile 
negative au fost de 10% în septembrie, 22%  
în iulie şi 63% în decembrie (fig. 2, 5, 6). 
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Fig.1. Temperatura medie lunară din România în 
anul 2016, comparativ cu normala climatologică 

(1961-1990, 1981-2010)
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Fig. 2. Cantitatea medie lunară de precipitaţii din 
România în anul 2016, comparativ cu normala 

climatologică (1961-1990, 1981-2010)

Fig. 3. Temperatura medie anuală a aerului – 
2016

Fig. 4. Abaterea temperaturii medii anuale a 
aerului din 2016, faţă de normala climatologică 
standard (1981-2010) şi încadrarea în clase de 

severitate a anomaliilor termice

Fig. 5. Cantitatea anuală de precipitaţii – 2016
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suprafeţe din nord-estul, centrul şi vestul 
României, unde aceasta a fost negativă.   
Cele mai mari abateri pozitive de precipitaţii, 
de peste 150%, s-au înregistrat în sudul şi 
sud-estul ţării, la Jurilovca înregistrându-se    
o abatere pozitivă de 523% (fig. 7). 

RAPORT  ANUAL  2016

EVOLUŢII LUNARE ÎN ANUL 2016

În luna ianuarie, temperatura medie    
pe ţară (–3,0ºC), a fost cu 0,9ºC mai mică 
decât normala climatologică (1981-2010). 
Abaterea temperaturii medii a aerului faţă de 
normala climatologică a fost negativă pe 
aproape toată suprafaţa României, excepţie 
făcând regiuni din vestul şi nord-vestul ţării    
şi estul Transilvaniei, unde abaterea a fost 
pozitivă. Abateri negative mari, peste 2,0ºC, 
s-au înregistrat în sudul ţării, cu precădere    
în Oltenia, dar şi în zona montană, iar cele  
mai mari valori s-au înregistrat la Roşiorii de 
Vede (2,6 ºC) şi Vf. Omu (2,9ºC).

Analizând încadrarea în clase de 
severitate a anomaliilor termice din luna 
ianuarie 2016, se constată că regimul termic  
a fost rece în aproape toată Muntenia, 
Dobrogea, Oltenia şi în unele zone montane 
şi foarte rece în sudul extrem al Olteniei. 
Local, în estul Transilvaniei şi sud-vestul 
Banatului, regimul termic a fost cald, iar în rest 
acesta s-a încadrat în limite normale. 

Abaterea 
cantităţii de precipitaţii din luna ianuarie 2016, 
faţă de normala climatologică (1981-2010), 
calculată în procente, a fost pozitivă în cea 
mai mare parte a ţării, cu excepţia unor 

Cantitatea lunară de precipitaţii, medie 
pe ţară, 52,0 mm, a fost cu 55% mai mare 
decât normala climatologică. 

Fig. 6. Abaterea cantităţii anuale de precipitaţii 
din 2016, faţă de normala climatologică standard 
(1981-2010) şi încadrarea în clase de severitate 

a anomaliilor pluvio

CARACTERIZAREA METEOROLOGICĂ A ANULUI 2016
ÎN ROMÂNIA

Fig. 7. Abaterea cantităţii lunare de precipitaţii 
faţă de normala climatologică standard (1981-

2010) şi încadrarea în clase de severitate a 
anomaliilor pluvio din luna IANUARIE 2016

Analizând încadrarea în clase de 
severitate a anomaliilor pluvio din luna 
ianuarie 2016 se constată că regimul 
pluviometric a fost excedentar, foarte 
excedentar şi extrem de excedentar în sudul  
şi sud-estul ţării, în nordul şi nord-vestul 
acesteia, dar şi în centru. A fost deficitar        
pe areale restrânse din Moldova şi Muntenia, 
iar în rest, regimul pluviometric s-a încadrat    
în limite normale. La staţiile meteorologice 
Giurgiu, Videle şi Săcuieni a fost depăşită 
cantitatea maximă absolută de precipitaţii 
căzută în 24 de ore din ianuarie, a staţiei, iar la 
Zimnicea a fost depăşită cantitatea lunară de 
precipitaţii, maximă absolută din ianuarie.

La începutul lunii, dar şi în intervalul    
16-24 ianuarie vremea a fost deosebit de  
rece. Restul lunii a fost caracterizată de o 
vreme caldă, chiar deosebit de caldă în    
unele perioade, mai ales în zonele de deal şi 
munte. 

Precipitaţiile au fost sub formă de  
ploaie şi mixte, în perioadele calde, iar în 
perioada 12-13 ianuarie s-au semnalat 
descărcări electrice. În restul lunii, precipita-
ţiile au fost sub formă de ninsoare. Vântul       
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a avut intensificări în unele zile, depăşind 
uneori, la rafală, 60-70 km/h, iar la munte,    
90-100 Km/h, viscolind ninsoare şi spulbe-
rând zăpada.

La sfârşitul lunii mai era strat de zăpadă 
la munte, unde măsura până la 117 cm 
(Bâlea-Lac) şi în sudul Munteniei şi nordul 
Dobrogei (sub 8 cm). 

În zonele joase s-a înregistrat ceaţă,   
iar în unele zile a fost semnalat polei.

În luna februarie, temperatura medie    
pe ţară (4,7ºC), a fost cu 5,7ºC mai mare  
decât normala climatologică. Abaterea 
temperaturii medii a aerului din luna   
februarie 2015 faţă de normala climatologică 
(1981-2010) a fost pozitivă în toată ţara, 
valorile acesteia fiind deosebit de mari la  
toate staţiile meteorologice, cuprinse între 
4,2ºC la Pătârlagele şi 7,3ºC la Sf. Gheorghe 
(jud. Covasna). Cele mai mari abateri  
pozitive, peste 7ºC, s-au înregistrat în sud-
estul Transilvaniei (fig. 8).

CARACTERIZAREA METEOROLOGICĂ A ANULUI 2016
ÎN ROMÂNIA

Analizând încadrarea în clase de 
severitate a anomaliilor termice din luna 
februarie 2016, se constată că regimul   
termic a fost extrem de cald în toată ţara.      
La 43 de staţii meteorologice a fost depăşită 
temperatura maximă absolută a staţiei din 
luna februarie. 

Fig. 8. Abaterea temperaturii medii lunare a 
aerului faţă de normala climatologică standard 

(1981-2010) şi încadrarea în clase de severitate 
a anomaliilor termice din luna FEBRUARIE 2016

Cantitatea lunară de precipitaţii,    
medie pe ţară (38,4 mm), a fost cu 22%       
mai mare decât normala climatologică   
(1981-2010). 

Abaterea cantităţii de precipitaţii din 
luna februarie 2016, faţă de normala 
climatologică (1981-2010), calculată în 
procente, a fost pozitivă în cea mai mare  
parte a ţării, cu excepţia unor suprafeţe        
din centrul ţării şi din jumătatea de est a 
României, unde aceasta a fost negativă. 
Abateri pozitive mari (peste 150%) au fost 
înregistrate în nord-vest, cea mai mare 
valoare înregistrându-se la Ștei unde 
precipitaţiile căzute au depăşit cu 288% 
valoarea normală climatologică.

La Bucin şi Călimani a fost depăşită 
cantitatea maximă absolută de precipitaţii 
căzută în 24 de ore, din februarie, a staţiei,   
iar la Stâna de Vale a fost depăşită cantitatea 
de precipitaţii totală lunară, maximă absolută 
a staţiei, din februarie.

Analizând încadrarea în clase de 
severitate a anomaliilor pluvio din luna 
februarie 2016 se constată că regimul 
pluviometric a fost excedentar, foarte 
excedentar şi extrem de excedentar în nord-
vestul teritoriului şi pe areale din sudul Olteniei 
şi al Dobrogei. A fost deficitar şi foarte deficitar 
în jumătatea nordică a Dobrogei, sudul şi sud-
estul Transilvaniei, vestul Moldovei, dar şi în 
est, centru şi local, în vestul Munteniei. În rest, 
regimul pluviometric s-a încadrat în limite 
normale. 

În decursul lunii, precipitaţiile au fost 
mai ales sub formă de ploaie şi uneori 
lapoviţă, în zonele mai joase de relief, dar şi 
sub formă de lapoviţa şi ninsoare, în zonele 
montane. În unele perioade din lună, ploile   
au fost sub formă de aversă şi izolat, s-au 
semnalat descărcări electrice în zilele de     
10, 15 şi 24 februarie.

La sfârşitul lunii, mai era strat de  
zăpadă doar în zona montană înaltă unde 
avea grosimi de până la 111 cm, în vestul 
Carpaţilor Meridionali, la Vf. Ţarcu.

Vântul a prezentat intensificări, atin-
gând la rafală 40-50 km/h, iar la munte a 
viscolit ninsoarea şi a spulberat zăpada, 
viteza la rafală fiind de peste 90-100 km/h. În 
zonele joase de relief, pe suprafeţe mici, s-a 
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semnalat ceaţă, iar în ziua de 1 februarie, 
izolat, s-a produs polei.

În luna martie, temperatura medie pe 
ţară (5,2ºC) a fost cu 1,7ºC mai mare decât 
normala climatologică. Abaterea temperaturii 
medii a aerului din luna martie 2016 faţă de 
normala climatologică (1981-2010) a fost 
pozitivă în aproape toată ţara, exceptând 
unele areale din Transilvania, din estul 
Moldovei şi Maramureş, unde a fost   
negativă. Cele mai mari abateri pozitive, de 
peste 2ºC, s-au înregistrat în Moldova şi în 
nordul şi estul Transilvaniei, iar cea mai mare 
valoare, 2,5ºC, s-a înregistrat la Botoşani şi 
Joseni (fig. 9).

Fig. 9. Abaterea temperaturii medii lunare a 
aerului faţă de normala climatologică standard 

(1981-2010) şi încadrarea în clase de severitate 
a anomaliilor termice din luna MARTIE 2016

Analizând încadrarea în clase de 
severitate a anomaliilor termice din luna 
martie 2016 se constată că regimul termic a 
fost cald în aproape toată ţara, cu excepţia 
unor zone din nordul Moldovei şi izolat în 
Transilvania şi în Delta Dunării, unde acesta a 
fost foarte cald. Pe areale din sud-vestul ţării 
şi local, în Transilvania, regimul termic s-a 
încadrat în limite normale.

Abaterea 
cantităţii de precipitaţii din luna martie 2016, 
faţă de normala climatologică (1981-2010), 
calculată în procente, a fost pozitivă în 
aproximativ jumătate din suprafaţa ţării, 

Cantitatea lunară de precipitaţii, medie 
pe ţară (53,5 mm), a fost cu 40% mai mare 
decât normala climatologică. 

excepţie făcând nordul, nord-vestul şi areale 
restrânse din centrul României, unde aceasta 
a fost negativă.

Valori ridicate ale abaterii pozitive, 
peste 150%, s-au înregistrat în centrul 
Munteniei, în Oltenia şi în sudul Banatului,     
la staţia meteorologică Craiova înregis-
trându-se cea mai mare valoare, 315%.

Analizând încadrarea în clase de 
severitate a anomaliilor pluvio din luna martie 
2016 se constată că regimul pluviometric a 
fost excedentar, foarte excedentar şi extrem 
de excedentar în aproape toată jumătatea de 
sud a teritoriului şi pe suprafeţe din 
Transilvania, Moldova şi vestul Crişanei. A 
fost deficitar pe zone restrânse din centrul şi 
nordul României, iar în rest, regimul 
pluviometric s-a încadrat în limite normale. La 
staţiile meteorologice Craiova şi Băile 
Herculane a fost depăşită cantitatea maximă 
absolută de precipitaţii căzută în 24 de ore, a 
staţiei, din martie, iar la Craiova şi Stolnici a 
fost depăşită cantitatea de precipitaţii totală 
lunară absolută a staţiei, din martie.

Pe parcursul lunii, perioade mai calde 
au alternat cu perioade în care temperaturile 
s-au apropiat de cele normale sau cu 
perioade reci. Precipitaţiile au fost mai ales 
sub formă de ploaie în cele mai mult zone şi 
sub formă de lapoviţă şi ninsoare, în zona 
montană, la peste 1400 m altitudine. Ploile   
au avut şi caracter de aversă şi au fost   
însoţite uneori de descărcări electrice şi  
izolat, de grindină. La sfârşitul lunii, stratul    
de zăpadă mai era prezent doar în zona 
montană înaltă, la peste 2000 m şi măsura 
până la 155-160 cm. 

În nopţile cele mai reci a fost înregistrată 
bruma în majoritatea regiunilor, iar în zonele 
joase, pe arii restrânse, a fost semnalată 
ceaţa.

În luna aprilie, temperatura medie      
pe ţară (12,0ºC) a fost cu 2,7ºC mai mare 
decât normala climatologică. Abaterea 
temperaturii medii a aerului din luna aprilie 
2016 faţă de normala climatologică (1981-
2010) a fost pozitivă în toată ţara. Analizând 
încadrarea în clase de severitate a anomaliilor 
termice din luna aprilie 2016, se constată că 
regimul termic a fost foarte cald şi extrem de 
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cald în aproape toată ţara şi doar pe areale 
mai restrânse din vest şi sud, regimul termic a 
fost doar cald (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 APRILIE 2016.

La staţiile meteorologice Dr. Tr. Severin, 
Penteleu, Gorgova şi Sf. Gheorghe (jud. 
Tulcea) a fost depăşită temperatura maximă 
absolută din aprilie, a staţiei. 

Cantitatea lunară de precipitaţii, medie 
pe ţară (64,0 mm), a fost cu 25% mai mare 
decât normala climatologică. Abaterea 
cantităţii de precipitaţii din luna aprilie 2016, 
faţă de normala climatologică (1981-2010), 
calculată în procente, a fost pozitivă în cea 
mai mare parte a ţării, exceptând unele areale 
din nordul, vestul şi sud-vestul ţării, dar şi de 
pe litoral, unde abaterea a fost negativă. 

La 6 staţii meteorologice din centrul ţării 
a fost depăşită cantitatea maximă absolută de 
precipitaţii căzută în 24 de ore a staţiei, din 
aprilie, iar la Bâlea-Lac a fost depăşită 
cantitatea de precipitaţii totală lunară 
absolută a staţiei, din aprilie.

Analizând încadrarea în clase de 
severitate a anomaliilor pluvio din luna aprilie 
2016 se constată că regimul pluviometric a 
fost excedentar, foarte excedentar şi extrem 
de excedentar în jumătatea sudică a  
Moldovei şi a Transilvaniei, în aproape toată 
Muntenia, partea vestică a Dobrogei şi pe arii 
din nordul Maramureşului şi sudul Banatului. 
A fost deficitar în nordul şi vestul României    

şi pe areale din Oltenia şi Dobrogea. În rest, 
regimul pluviometric s-a încadrat în limite 
normale. 

Precipitaţiile au fost în general lichide şi 
doar la munte s-au mai semnalat lapoviţe şi 
ninsori. Ploile au fost sub formă de aversă, 
uneori cu caracter torenţial, însoţite de 
descărcări electrice, grindină şi uneori de 
intensificări ale vântului. Izolat şi trecător, în 
zilele de 1 şi 14 aprilie, vântul a luat aspect de 
vijelie. Cantităţile de apă înregistrate în timpul 

2
averselor au fost peste 25 l/m  , peste 

2
50 l/m . 

Pe arii restrânse s-a produs brumă, mai 
ales în a doua jumătate a lunii.

În luna mai, temperatura medie pe ţară 
(13,7ºC) a fost cu 1,2ºC mai mică decât 
normala climatologică. Abaterea temperaturii 
medii a aerului din luna mai 2016 faţă de 
normala climatologică (1981-2010) a fost 
negativă în aproape toată ţara, mai puţin în 
estul Dobrogei, unde aceasta a fost pozitivă. 
Analizând încadrarea în clase de severitate a 
anomaliilor termice din luna mai 2016, se 
constată că regimul termic a fost rece în 
aproape toată ţara, doar în unele regiuni din 
nordul, vestul şi estul României, regimul 
termic a fost normal. 

Cantitatea lunară de precipitaţii, medie 
pe ţară (95,9 mm), a fost cu 44% mai mare 
decât normala climatologică. Abaterea 
cantităţii de precipitaţii din luna aprilie 2016, 
faţă de normala climatologică (1981-2010), 
calculată în procente, a fost pozitivă în cea mai 
mare parte a ţării, exceptând Maramureşul, 
Crişana, nordul Banatului şi nord-vestul 
Transilavaniei, unde abaterea a fost   
negativă. La Bâlea-Lac şi Blaj a fost depăşită 
cantitatea maximă absolută de precipitaţii 
căzută în 24 de ore a staţiei, din mai, iar la 
Bâlea-Lac, Căliman şi Fundata a fost depăşită 
cantitatea de precipitaţii totală lunară absolută 
a staţiei, din mai.

Analizând încadrarea în clase de 
severitate a anomaliilor pluvio din luna mai 
2016 se constată că regimul pluviometric a 
fost excedentar, foarte excedentar şi extrem 
de excedentar în aproape toată Dobrogea, 
partea vestică a Moldovei, sudul Transilvaniei, 
nordul şi sudul Munteniei şi pe areale din 

şi izolat
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Banat şi Oltenia și a fost deficitar şi foarte 
deficitar în jumătatea de nord-vest a 
României şi pe areale din nordul şi vestul 
Moldovei, în Muntenia şi Oltenia. În rest, 
regimul pluviometric s-a încadrat în limite 
normale.

Precipitaţiile au fost în general lichide   
şi doar la munte s-au mai semnalat lapoviţe   
şi ninsori. Ploile au fost sub formă de aversă, 
uneori cu caracter torenţial, însoţite de 
descărcări electrice, grindină şi uneori de 
intensificări ale vântului. Cantităţile de apă 
înregistrate în timpul averselor au fost peste 

2 2
25 l/m  . Izolat și 
trecător, vântul a luat aspect de vijelie în zilele 
de 5, 7, 14, 24, 30 și 31 mai.

În luna iunie, temperatura medie pe  
ţară (19,7ºC) a fost mai mare cu 1,4ºC     
decât normala climatologică. Abaterea 
temperaturii medii a aerului din luna iunie 
2016 faţă de normala climatologică (1981-
2010) a fost pozitivă în toată ţara, cele mai 
mari valori ale acesteia, de peste 2ºC, 
înregistrându-se în centrul ţării şi în zonele 
montane (fig.11).

şi izolat, peste 50 l/m

Fig. 11. Abaterea temperaturii medii lunare a 
aerului faţă de normala climatologică standard 

(1981-2010) şi încadrarea în clase de severitate 
a anomaliilor termice din luna IUNIE 2016

Analizând încadrarea în clase de 
severitate a anomaliilor termice din luna iunie 
2016, se constată că regimul termic a fost cald 
şi foarte cald în cea mai mare parte a ţării, iar 
pe areale extinse din centru, nord şi sud-est a 
fost extrem de cald.

La 7 staţii meteorologice din centrul ţării 
a fost depăşită temperatura maximă absolută 
a staţiei, din iunie.

În a doua jumătate a lunii iunie, indicele 
de confort temperatură umezeală (ITU) a 
depăşit pragul critic de 80 de unităţi în 
majoritatea zonelor.

Cantitatea lunară de precipitaţii, medie 
pe ţară (128,3 mm), a fost cu 52% mai mare 
decât normala climatologică. Precipitaţii 
abundente au căzut mai ales în Banat, 
Crişana, Moldova, Maramureş, sudul, vestul 
şi estul Transilvaniei, nordul Olteniei şi al 
Munteniei (fig. 12). 

Fig. 12. Cantitatea lunară de precipitaţii – 
IUNIE 2016

Abaterea cantităţii de precipitaţii din 
luna iunie 2016, faţă de normala climatologică 
(1981-2010), calculată în procente, a fost 
pozitivă în cea mai mare parte a ţării, 
exceptând unele areale din centrul şi sudul 
teritoriului, unde abaterea a fost negativă. 
Cele mai mari abateri pozitive, peste 150%, 
au fost înregistrate mai ales în Banat şi în 
jumătatea de sud a Moldovei. 

La 10 staţii meteorologice, situate în 
vestul şi centrul ţării, a fost depăşită cantitatea 
maximă absolută de precipitaţii căzută în     
24 de ore a staţiei, din iunie, iar la 7 staţii 
meteorologice din aceleaşi regiuni a fost 
depăşită cantitatea de precipitaţii totală  
lunară absolută a staţiei, din iunie.

Analizând încadrarea în clase de 
severitate a anomaliilor pluvio din luna iunie 
2016 se constată că regimul pluviometric a 
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fost excedentar, în aproape toată jumătatea 
de nord a României, fiind foarte excedentar   
şi extrem de excedentar în Crişana, Banat,   
sud-vestul Transilvaniei şi centrul Moldovei. 

În rest, regimul pluviometric s-a  
încadrat în limite normale sau local, a fost 
deficitar si chiar izolat, foarte deficitar. 

Pe tot parcursul lunii s-au semnalat  
ploi, mai ales sub formă de aversă, însoţite   
de descărcări electrice, grindină şi uneori     
de vânt, care izolat şi trecător a avut aspect  
de vijelie. Cantităţile de apă înregistrate în   

2
timpul averselor au fost frecvent peste 25 l/m  

2
şi uneori chiar peste 50 l/m . În ziua de 2 iunie, 

2
în Moldova, punctiform, s-au depășit 150 l/m , 

2
iar în 13 iunie s-au cumulat până la 105,5 l/m  
la Costeşti, jud.Vâlcea.

În luna iulie, temperatura medie pe ţară 
(21,0ºC) a fost cu 0,8ºC mai mare decât 
normala climatologică. Abaterea temperaturii 
medii a aerului din luna iulie 2016 faţă de 
normala climatologică (1981-2010) a fost 
pozitivă pe toată suprafaţa României, cele 
mai mari valori, 1,8-2,0ºC, înregistrându-se  
în nord-vestul Moldovei.

Analizând încadrarea în clase de 
severitate a anomaliilor termice din luna    
iulie 2016, se constată că regimul termic a  
fost cald în aproape toată ţara. A fost     
extrem de cald şi foarte cald în nord-estul 
Moldovei şi izolat, în Transilvania şi Muntenia. 
Regimul termic s-a încadrat în limite normale 
pe arii  din nordul şi nord-vestul ţării şi izolat,  
în sud-vest, dar şi în Delta Dunării. 

Indicele temperatură-umezeală (ITU)   
a atins şi depăşit pragul critic de 80 de unităţi 
al disconfortului termic, la începutul lunii      
(1-3 iulie), dar mai ales în a doua jumătate      
a acesteia. 

Cantitatea lunară de precipitaţii,    
medie pe ţară (60,7 mm), a fost cu 22%      
mai mică decât normala climatologică. 
Abaterea cantităţii de precipitaţii din luna   
iulie 2016, faţă de normala climatologică 
(1981-2010), calculată în procente, a fost 
negativă în jumătatea estică a ţării şi pozitivă 
în rest.

La staţiile meteorologice Jimbolia şi 
Păltiniş a fost depăşită cantitatea maximă 

absolută de precipitaţii căzută în 24 de ore a 
staţiei, din iulie.

Analizând încadrarea în clase de 
severitate a anomaliilor pluvio din luna iulie 
2016 se constată că regimul pluviometric a 
fost excedentar, foarte excedentar şi extrem 
de excedentar pe arii din Transilvania, 
Oltenia, Banat, Crişana şi izolat, în nordul 
Maramureşului. A fost deficitar şi foarte 
deficitar în jumătatea de est a României, iar   
în rest, regimul pluviometric s-a încadrat în 
limite normale. 

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

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

2
50 l/m .

 
În luna august, temperatura medie pe 

ţară (19,9ºC) a depăşit cu 0,2ºC normala 
climatologică. Abaterea temperaturii medii     
a aerului faţă de normala climatologică    
(1981-2010) a fost pozitivă pe aproape toată 
suprafaţa ţării, valorile cele mai ridicate ale 
acesteia, 1,5-1,8ºC, înregistrându-se pe 
litoral şi în Delta Dunării. 

Analizând încadrarea în clase de 
severitate a anomaliilor termice din luna 
august 2016, se constată că regimul termic    
a fost cald în Moldova, Dobrogea şi pe    
areale mai restrânse din Transilvania, Oltenia 
şi Muntenia. A fost rece în sud-vestul 
Banatului, iar în rest, regimul termic s-a 
încadrat în limite normale. 

Indicele de confort termic (ITU) a atins   
şi depăşit pragul critic de 80 unităţi, mai ales  
în primele 10 zile ale lunii, dar şi în perioada  
21-23 august.

Cantitatea lunară de precipitaţii, medie 
pe ţară (68,8 mm), a fost foarte apropiată de 
normal, cu doar 6% mai mare decât normala 
climatologică. Abaterea cantităţii de 
precipitaţii faţă de normala climatologică 
(1981-2010), calculată în procente, a fost 
pozitivă pe mai bine de jumătate din suprafaţa 
ţării şi negativă pe areale din nordul, vestul, 
sud-estul şi centrul acesteia. Cele mai mari 
abateri pozitive s-au înregistrat la Hârşova 
(280%) şi Tg. Secuiesc (216%). 
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Analizând încadrarea în clase de 
severitate a anomaliilor pluvio din luna  
august 2016 se constată că regimul 
pluviometric a fost excedentar, foarte 
excedentar şi extrem de excedentar în cea 
mai mare parte a Munteniei, în sudul şi vestul 
Moldovei, în partea de vest a Banatului, estul 
Transilvaniei şi pe arii din estul şi sudul 
Dobrogei.

Regimul pluviometric a fost deficitar şi 
foarte deficitar în jumătatea de est a 
Dobrogei, sudul şi vestul Crişanei şi pe 
suprafeţe din Maramureş, Moldova, 
Transilvania şi estul Olteniei. În rest, acesta   
s-a încadrat în limite normale. La staţiile 
meteorologice Penteleu  şi Tg. Secuiesc a 
fost depăşită cantitatea maximă lunară 
absolută a staţiei, iar la Vlădeasa 1800 a fost 
depăşită cantitatea maximă absolută lunară 
de precipitaţii căzută în 24 de ore a staţiei, din 
august.

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

2 2
25 l/m  şi izolat, 50 l/m . În ziua de 1 august    

2
s-au cumulat până la 110 l/m  la stația 
hidrometrică Iad, în județul Bihor, iar în ziua  

2
de 23 august, până la 160 l/m , punctiform, în 
județul Vrancea.

În zilele de 12 și 13 august, trecător,    
pe crestele cele mai înalte ale Munților 
Bucegi, au fost precipitații slabe sub formă de 
lapoviță și ninsoare.

În cursul dimineților, în zonele 
depresionare și pe văile râurilor, izolat s-a 
semnalat ceață.

În luna septembrie, temperatura  
medie pe ţară (16,3ºC) a fost cu 1,5ºC mai 
mare decât normala cl imatologică.    
Abaterea temperaturii medii a aerului din  
luna septembrie 2016 faţă de normala 
climatologică (1981-2010) a fost pozitivă pe 
toată suprafaţa României, abateri mai mari de 
2ºC, înregistrându-se în Dobrogea, estul 
Olteniei, vestul Munteniei, la munte, dar mai 
ales în Moldova. Cea mai mare valoare a 
abaterii temperaturii medii de la normală a 
fost de 3,7ºC şi s-a înregistrat la Cotnari şi 

Suceava (fig. 13). 
Analizând încadrarea în clase de 

severitate a anomaliilor termice din luna 
septembrie 2016, se constată că regimul 
termic a fost extrem de cald şi foarte cald în 
cea mai mare parte a Moldovei şi a Dobrogei, 
pe suprafeţe din Muntenia, Oltenia şi 
Maramureş şi pe arii restrânse din 
Transilvania, iar în rest, regimul termic a fost 
cald. 

Cantitatea lunară de precipitaţii, medie 
pe ţară (49,4 mm), a fost cu 10% sub   
normala climatologică. Abaterea cantităţii de 
precipitaţii din luna septembrie 2016, faţă de 
normala climatologică (1981-2010), calculată 
în procente, a fost pozitivă în mai bine de 
jumătate de ţară. 

Analizând încadrarea în clase de 
severitate a anomaliilor pluvio din luna 
septembrie 2016 se constată că regimul 
pluviometric a fost excedentar, foarte 
excedentar şi extrem de excedentar în cea 
mai mare parte a Munteniei, Dobrogei, în 
sudul şi vestul Olteniei şi local, în Moldova  
(fig. 14).

Acesta a fost deficitar şi foarte deficitar 
în Maramureş, cea mai mare parte a Crişanei 
şi a Transilvaniei, în estul Moldovei şi pe 
suprafeţe restrânse din Oltenia, Banat, 
Muntenia şi Dobrogea. În rest, regimul 

Fig. 13. 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 2016
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pluviometric s-a încadrat în limite normale.
La 3 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 uneori sub formă de aversă, însoţite de 
descărcări electrice şi grindină. În unele 
perioade din lună, cantităţile de precipitaţii 

2 2
căzute au depăşit 25 l/m  şi izolat 50 l/m . 

În perioada 20-25 septembrie, în zonele 
înalte de munte, au fost precipitații și sub 
formă de lapoviță și ninsoare. În unele 
dimineți, după 20 septembrie, în depresiunile 
Carpaților Orientali, izolat s-a produs brumă, 
iar în zonele joase de relief, izolat s-a 
semnalat ceață.

În luna octombrie, temperatura medie 
pe ţară (7,9ºC) a fost cu 1,7ºC mai mică   
decât normala climatologică (1981-2010). 
Abaterea temperaturii medii a aerului din  
luna octombrie 2016 faţă de normala 
climatologică (1981-2010) a fost negativă     
în toată România, cele mai mari abateri 
negative înregistrându-se la munte şi în 
Moldova (–2,9ºC la Sinaia 1500 şi Cotnari). 
Analizând încadrarea în clase de severitate   
a anomaliilor termice din luna octombrie 
2016, se constată că regimul termic a fost 
rece în cea mai mare parte a țării, foarte rece 
şi extrem de rece în nordul Munteniei și în 

majoritatea zonelor din Moldova. Regimul 
termic s-a încadrat în limite normale, izolat, în 
sudul extrem al litoralului şi sud-vestul 

Fig. 14. Abaterea cantităţii lunare de precipitaţii 
faţă de normala climatologică standard (1981-

2010) şi încadrarea în clase de severitate a 
anomaliilor pluvio din luna SEPTEMBRIE 2016

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 OCTOMBRIE 2016

Transilvaniei (fig. 15). 
Cantitatea lunară de precipitaţii,    

medie pe ţară (103,6 mm), a fost cu 138%    
mai mare decât normala climatologică   
(1981-2010). Cele mai mari cantităţi lunare  
de precipitaţii au căzut în Moldova, nord-estul 
Munteniei, Delta Dunării şi local, în Crişana 
(fig. 16). Abaterea cantităţii de precipitaţii    
din luna octombrie 2016, faţă de normala 
climatologică (1981-2010), calculată în 
procente, a fost pozitivă pe tot cuprinsul      
ţării cu excepţia unor areale restrânse din  
sud-estul Munteniei şi sudul Dobrogei, unde 
aceasta a fost negativă. Abaterile pozitive    
au fost foarte mari, la majoritatea staţiilor 
depăşind 100% şi extrem de mari în Moldova 
unde au depăşit 350%. Cea mai mare valoare 
a abaterii s-a înregistrat la Galaţi, 802%.

Analizând încadrarea în clase de 
severitate a anomaliilor pluvio din luna 
octombrie 2016 se constată că regimul 
pluviometric a fost foarte excedentar și extrem 
de excedentar în aproape toată jumătatea 
estică a ţării, dar și în vestul și nord-vestul 
acesteia. În rest, regimul pluviometric a fost 
excedentar şi local, în sudul Banatului, sudul 
Dobrogei şi sud-estul Munteniei, acesta s-a 
încadrat în limite normale (fig. 17). La 16 staţii 
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Fig. 16. Cantitatea lunară de precipitaţii – 
OCTOMBRIE 2016

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 2016

meteorologice a fost depăşită cantitatea 
maximă absolută de precipitaţii căzută în     
24 de ore a staţiei, din luna octombrie, iar      
la 22 staţii meteorologice a fost depăşită 
cantitatea totală maximă absolută a lunii, 
respectiv a staţiei.

Precipitaţiile căzute au avut uneori 
caracter de aversă şi izolat au fost însoţite    
de descărcări electrice. În zonele de munte, 
au fost precipitaţii sub formă de lapoviţă şi 
ninsoare în cea mai mare parte a lunii. 
Precipitaţii mixte s-au semnalat trecător, în 
ziua de 6 octombrie, în Dealurile de Vest şi în 
ziua de 16 octombrie, în nordul şi vestul 
Moldovei. De asemenea, după 5 octombrie,   
s-a produs brumă, iar local, în zonele joase  

de relief, a fost înregistrată ceaţa.
În luna noiembrie, temperatura    

medie pe ţară (3,5ºC), a fost cu 0,3ºC mai 
mică decât normala climatologică. Abaterea 
temperaturii medii a aerului din luna  
noiembrie 2016 faţă de normala climatologică  
(1981-2010) a fost negativă în centru, vest,     
nord-vest, nord şi nord-est, iar în rest a fost 
pozitivă. 

Analizând încadrarea în clase de 
severitate a anomaliilor termice din luna 
noiembrie 2016, se constată că regimul  
termic s-a încadrat în limite normale în 
aproape toată ţara şi doar la câteva staţii 
meteorologice acesta a fost rece.

Cantitatea lunară de precipitaţii, medie 
pe ţară (60,2 mm), a fost cu 45% mai mare 
decât normala climatologică. Abaterea 
cantităţii de precipitaţii din luna noiembrie 
2016, faţă de normala climatologică (1981-
2010), calculată în procente, a fost, în  
general, pozitivă şi doar pe areale din centrul 
Transilvaniei şi din Muntenia a fost negativă.

Cele mai mari abateri pozitive, peste 
100%, s-au înregistrat în centrul Moldovei, 
vestul şi sud-vestul Transilvaniei, dar şi în 
estul Munteniei. La staţia meteorologică 
Griviţa precipitaţiile căzute au depăşit cu 
438% normala climatologică a staţiei.

La staţia meteorologică Adjud a fost 
depăşită cantitatea maximă lunară absolută   
a staţiei, iar la 6 staţii meteorologice din 
Transilvania şi nordul Moldovei a fost  
depăşită cantitatea maximă absolută lunară 
de precipitaţii căzută în 24 de ore a staţiei,   
din noiembrie.

Analizând încadrarea în clase de 
severitate a anomaliilor pluviometrice din  
luna noiembrie 2016 se constată că regimul 
pluviometric a fost excedentar, în majoritatea 
regiunilor, foarte excedentar şi extrem de 
excedentar în centrul Moldovei, vestul şi    
sud-vestul Transilvaniei, centrul Banatului şi 
estul Munteniei. În centrul, vestul,sud-vestul  
și nord-estul Munteniei, în cea mai mare parte 
a Dobrogei, în estul Moldovei şi centrul 
Transilvaniei și local în restul teritoriului, 
precipitaţiile s-au încadrat în limite normale. 
La stația meteorologică Dumbrăveni, regimul 
pluviometric a fost deficitar (fig. 18).

Precipitaţiile au fost, mai ales în prima 
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jumătate a lunii, sub formă de ploaie, iar în 
zilele de 7, 8 şi 12 noiembrie s-au semnalat   
şi descărcări electrice. În ziua de 8 noiembrie, 
în zona Municipiului Constanța, trecător, 
vântul a luat aspect de vijelie. În zona 
montană, precipitaţiile au fost şi sub formă   
de lapoviţa şi ninsoare, pe întreg parcursul 
lunii, iar după 10 noiembrie, lapoviţe şi ninsori 
s-au înregistrat şi în regiunile mai joase. 
Astfel, la sfârșitul lunii, era strat de zăpadă    
la munte unde măsura până la 60 cm în  
Munții Făgăraș (Bâlea-Lac), în Maramureș   
și Banat (până la 3 cm), local în Crișana  
(până la 6 cm) și Oltenia (până la 8 cm) și 
izolat în Transilvania, Muntenia și Moldova 
(sub 2 cm). Vântul a avut intensificări la 
munte, unde pe creste a spulberat zăpada, 
dar temporar și în celelalte zone. Izolat s-a 
produs polei în unele zile din a doua jumătate 
a lunii, iar în zonele joase de relief, local, s-a 
semnalat ceaţă.

În luna decembrie, temperatura  
medie pe ţară (–2,0ºC) a fost mai mică          
cu 1,2ºC decât normala climatologică.   
Abaterea temperaturii medii a aerului din  
luna decembrie 2016 faţă de normala 
climatologică (1981-2010) a fost negativă    
în cele mai multe regiuni, excepţie facând 
Moldova, unde abaterea a fost pozitivă.   
Cele mai mari abateri negative, peste 2ºC,   
s-au înregistrat în Transilvania, Crişana, 

Banat şi Maramureş. Cea mai mare valoare  a 
abaterii negative a fost de 3,8ºC şi s-a 
înregistrat la staţia meteorologică Oraviţa.

Analizând încadrarea în clase de 
severitate a anomaliilor termice din luna 
decembrie 2016, se constată că regimul 
termic a fost cald în nordul şi vestul Moldovei 
şi local, în sud-vestul Olteniei, dar a fost şi 
rece şi foarte rece, izolat, în Transilvania, 
Banat, Crişana, Maramureş, nordul Olteniei, 
centrul, nordul şi sud-estul Munteniei şi în 
Dobrogea. În rest, temperatura medie a 
aerului s-a încadrat în limite normale.

Cantitatea lunară de precipitaţii, medie 
pe ţară (16,7 mm), a fost cu 63% mai mică 
decât normala climatologică. Abaterea 
cantităţii de precipitaţii din luna decembrie 
2016, faţă de normala climatologică (1981-
2010), calculată în procente, a fost negativă în 
majoritatea regiunilor ţării, excepţie făcând 
staţii meteorologice din zona montană înaltă 
unde aceasta a fost pozitivă.

Analizând încadrarea în clase de 
severitate a anomaliilor pluviometrice din  
luna decembrie 2016 se constată că regimul 
pluviometric a fost deficitar în cea mai mare 
parte a ţării. Doar în zonele montane regimul 
pluviometric s-a încadrat în limite normale  
sau local, a fost excedentar.

Pe parcursul lunii, precipitaţiile au fost 
atât sub formă de ploaie, cât şi sub formă      
de lapoviţă şi ninsoare. S-au înregistrat 

2
cantităţi de apă mai mari de 25 l/m  în zilele   
de 1 și 2 decembrie, iar izolat, în ziua de          
2 decembrie, s-au semnalat descărcări 
electrice în jud. Argeș.

Vântul a viscolit ninsoarea sau a 
spulberat zăpada în zonele înalte de munte, 
iar în data de 30 decembrie a nins viscolit și în 
Dobrogea, estul şi sud-estul Munteniei.

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 în 
celelalte regiuni, viteza la rafală fiind de 
60...70 km/h. 

La sfârşitul lunii era strat de zăpadă      
la munte unde, în platformele staţiilor 
meteorologice, grosimea stratului de    
zăpadă măsura până la 137 cm (Munții 
Făgăraș), dar şi în cea mai mare parte a 

Fig. 18. Abaterea cantităţii lunare de precipitaţii 
faţă de normala climatologică standard 

(1981-2010) şi încadrarea în clase de severitate 
a anomaliilor pluvio din luna NOIEMBRIE 2016
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Dobrogei, local în estul şi sud-estul  
Munteniei, Transilvania şi Maramureş şi  
izolat în celelalte regiuni (măsurând, în 
general, sub 10 cm), pe parcursul lunii, în 
unele zone s-a produs polei, iar în zonele 
joase de relief, local, a fost înregistrată   
ceaţa.

La începutul lunii mai, ploile torențiale  
și furtunile violente au provocat numeroase 
pagube materiale în județul Hunedoara, iar la 
sfârșitul acestei luni pagubele produse de 
aceste fenomene metorologice au afectat 
județele Hunedoara şi Vaslui.

Precipitațiile abundente din primele  
zile ale lunii iunie au dus la inundații în județe 
din Moldova, înregistrându-se și două 
decese. În cea de-a doua jumătate a lunii, 
ploile violente au făcut ravagii în majoritatea 
zonelor din țară provocând 6 victime și 
inundând numeroase localități.

La începutul lunii iulie, ploile torențiale 
însoţite de furtuni și grindină au afectat    
mare parte din teritoriul țării, au fost inundate 
gospodării și zeci de hectare de culturi 
agricole. În cea de-a doua jumătate a lunii o 
furtună cu grindină a făcut pagube uriașe      
în agricultură în câteva localități din nordul 
țării.

În august, furtunile puternice însoțite   
în unele zone și de grindină au provocat 
inundații în mai multe localități din vestul țării, 
în judeţele Brașov, Tulcea, Alba, Brăila și 
Suceava, dar și în capitală.

Pe fondul precipitațiilor abundente,      
a vântului puternic și a temperaturilor  
scăzute pentru această perioadă, în perioada 
19-20 septembrie, 12 județe au fost sub cod 
portocaliu, iar restul sub cod galben de vreme 
instabilă. Cele mai afectate județe au fost 
Constanța, Brăila, Galați și Olt. Cele mai   
mari cantităţi de precipitaţii, cumulate în cele 
două zile, s-au înregistrat la staţiile 
meteorologice Galaţi (108,4 mm) şi Curtea  
de Argeş (101,3 mm).

Precipitaţii au fost şi pe tot parcursul 
lunii octombrie, dar cele mai însemnate 
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PRODUSE ÎN ANUL 2016 ÎN ROMÂNIA

cantitativ, în majoritatea regiunilor, au căzut  
în zilele de 8, 11, 12, 13 şi 26 octombrie.  
Astfel, la jumătatea lunii s-a emis cod 
portocaliu de vreme rea în 14 județe și cod 
galben de ploi în alte 21 de județe. Inundațiile 
au afectat cel mai mult județul Galați, unde a 
fost activat chiar și codul roșu de urgență:       
4 localități au fost acoperite de ape și peste 
500 de persoane au fost evacuate. Hidrologii 
au emis cod roșu de inundații pentru două 
bazine hidrografice din acest județ: Suhu și 
Geru. Cea mai mare cantitate lunară de 
precipitaţii din România, din luna octombrie 
2016 a fost de 294,7 mm, înregistrată la  
postul pluviometric Cudalbi din judeţul Galaţi. 
Cele mai mari cantităţi totale lunare de 
precipitaţii din octombrie 2016, înregistrate    
în reteaua staţiilor meteorologice au fost:   
226 mm la Tecuci, 218,1 mm la Adjud,     
207,8 mm la Galaţi şi Negreşti (jud. Vaslui), 
207,3 mm la Bisoca, 207,2 mm la Sinaia 1500, 
206,7 mm la Stâna de Vale, 202,8 mm la 
Roman. 

Este de menţionat că, în această lună, 
abaterile pozitive ale cantitătii lunare de 
precipitaţii faţa de normala climatologică a 
lunii, au fost foarte mari, la majoritatea  
staţiilor depăşind 100% şi extrem de mari în 
Moldova unde au depăşit 350%. Cea mai 
mare valoare a abaterii s-a înregistrat la 
Galaţi, 802%.

La mijlocul lunii noiembrie iarna s-a 
instalat în aproape toată țara. A fost emis cod 
portocaliu de ninsori și viscol în zona 
Carpaților Meridionali și în nordul Moldovei și 
atenționare cod galben de intensificări ale 
vântului și ninsori moderate cantitativ, în restul 
țării. Acolo unde a nins și a viscolit, mai multe 
localități au rămas fără curent electric, iar 
drumurile naționale au fost blocate de copacii 
rupți. 

În anul 2016, Administraţia Naţională  
de Meteorologie a emis 101 antenţionări/ 
avertizări meteorologice generale din care:  
50 informări meteorologice, 36 atenţionări 
meteorologice cod galben şi 15 avertizări 
meteorologice cod portocaliu.

Pentru fenomene meteorologice  
severe au fost emise 3693 de mesaje de 
avertizare de tip nowcasting dintre care             
3222 de atenționări cod galben și 471 de 
avertizări cod portocaliu.
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ACTIVITĂȚILE CENTRULUI 
NAȚIONAL DE PROGNOZĂ 
METEOROLOGICĂ ȘI ALE 

SERVICIILOR REGIONALE DE 
PROGNOZĂ A VREMII 

1. Prognoza meteorologică

Activitățile operative ale Centrului Național  
de Prognoză Meteorologică și  ale    
Serviciilor Regionale de Prognoză a Vremii  
se desfășoară în cadrul Temei AII2, 
“Coordonarea activității operaționale de 
prognoză a vremii (prognoze și avertizări) 
pentru gestionarea situațiilor de vreme 
severă în România.” 

 repre-
zintă prevederea desfășurării în timp a 
diverselor elemente care definesc starea 
vremii. În cadrul Administrației Naționale de 
Meteorologie, prognoza meteorologică este 
realizată de către meteorologii previzioniști   
ai Centrului Național de Prognoză Meteo-
rologică București și de cei ai Serviciilor 
Regionale de Prognoză a Vremii (apaținând 
Centrelor Meteorologice Regionale Moldova, 
Dobrogea,  Ol tenia,  Banat-Cr ișana,  
Transilvania Nord și Transilvania Sud). 

Prognoza meteorologică se constituie 
din:

prognoza de foarte scurtă durată, cu 
interval de anticipație între 0 și 12 ore;

prognoza de scurtă și medie durată, cu 
interval de anticipație între 12 ore și 10 zile;

est imăr i  regionale ale regimului  
temperaturilor și precipitațiilor pentru 
următoarele două săptămâni; 

estimări ale regimului termic și al 
precipitațiilor pentru următoarele trei luni.

Prognoza operativă a vremii se 
desfășoară în trei etape, constând în: 
monitorizarea stării vremii și realizarea 
diagnozei meteorologice, interpretarea 
materialelor diagnostice și prognostice și 
redactarea prognozei și, respectiv, 
diseminarea produselor meteorologice 
obţinute.

Pentru realizarea activităților din 
primele două etape, meteorologii previzioniști 
folosesc mai multe sisteme de vizualizare a 
datelor, prezentate pe scurt în continuare:

Sistemul NEX_REAP – The Next Generation 
Real Time Enviromental Application Program, 
a fost creat pentru a oferi utilizatorilor o cale 
ușoară şi eficientă de a analiza şi de a folosi 
datele meteo.

Principalele funcţii operaționale ale 
acestui sistem sunt:

– Recepţionarea, colectarea şi organi-
zarea datelor meteo;

–  Analiza datelor meteo;

– Crearea de produse specifice într-un 
format grafic accesibil;

–  Arhivarea produse meteo.

Sistemul recepționează, procesează şi 
diseminează date α–numerice, imagini 
satelitare şi radar care pot fi afişate în sistem 
grafic cu o înaltă rezoluţie.

SINdicator este o aplicaţie software 
(program) de tip desktop, dezvoltată în   
cadrul Centrului Național de Prognoză 
Meteorologică, cu care se pot alcătui 
diagnoze meteorologice canti tat ive. 
Programul poate afişa şi mesaje (telegrame) 
SYNOP și PLUVIO, ca şi mesaje de 
avertizare SYNOP şi PLUVIO. Este utilizat   
în vederea realizării diagnozei vremii,    
acesta furnizând, pe baza datelor de 
observaţie asimilate, informaţii cu privire la: 
viteza   medie a vântului; viteza maximă a 
rafalei; temperaturile extreme ale aerului; 
fenomene; cantitatea precipitaţiilor înregis-
trate. Programul realizează diagnoză pe 
diferite areale (întreaga ţară, regiuni istorice, 
localităţi). În mod operativ, pe parcursul 
acestui an, aplicatia a fost dezvoltată să 
extragă automat recordurile zilnice pentru 
valorile termice și să afișeze masurătorile la 
interval de 10 minute pentru o serie de 
parametri (temperatura, precipitațiile etc., 
inten-sitatea maximă a vântului la rafală etc) 
în cazul stațiilor meteorologice ce transmit  
astfel de valori.
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procesa și arhiva produsele primite de la 
centrul de comandă al sistemului.
Site-ul web al Administrației Naționale     
de Meteorologie – s-a realizat cu ajutorul 
colegilor de la departamentul de climatologie 
din cadrul ANM afișarea hărților de tempera-
tură maximă în ziua precedentă, temperatura 
minimă în ziua precedentă, valoarea maximă 
a ITU / 24 de ore și, de asemenea, afișarea 
prognozei speciale pentru municipiul 
București în situații de atenționare cod galben 
sau avertizare cod portocaliu/roșu.

Etapele act ivi tă ț i i  operat ive de 
prognoză:

• Monitorizarea stării vremii și realizarea 
diagnozei meteorologice

Monitorizarea stării vremii reprezintă un 
proces continuu de procesare și interpretare a 
informațiilor colectate de reţeaua naţională de 
observaţii şi măsurători meteorologice.

Diagnoza vremii în anumite intervale de 
timp este descrisă de următorii parametri:

– proces principal (caracteristic);

– nebulozitate;

– precipitații (formă, intensitate, distribuție 
în timp şi spaţiu);

– vânt;

– temperatură maximă şi minimă;

– fenomene speciale (ceaţă, brumă, polei, 
grindină etc.). 

Analiza situaţiei meteorologice și 
întocmirea diagnozei pentru Europa şi 
România se realizează cu ajutorul materia-
lelor care furnizează informaţii despre starea 
reală şi observată a atmosferei la un anumit 
moment: hărţi care conțin informaţii conform 
schemei Bjerkness, hărți barice de sol și hărți 
de altitudine de topografie absolută a  
nivelelor standard de presiune (hărți TEMP). 
Se folosesc, de asemenea: imagini radar şi 
satelitare precum şi sondaje aerologice. 
Scopul acestei etape este acela de a    
înțelege structurile atmosferice în momentul 
începerii realizării prognozei, pentru o corectă 
apreciere a evoluţiei ulterioare.

CARACTERIZAREA METEOROLOGICĂ A ANULUI 2016
ÎN ROMÂNIA

Aplicația OMNIWXTRAC este un sistem de 
vizualizare în regim operativ a informației 
RADAR, permițând analiza dezvoltării 
furtunilor convective, a direcției și vitezei 
acestora. Aplicaț ia permite controlul 
radarului, printr-o interfață prin care se decid 
rata de rotație, unghiul de elevație și altele. 
Posibilitățile de zoom-are facilitează identifi-
carea caracteristiclor furtunilor convective,  
iar cu opțiunea Storm tracking meteorologul 
poate determina traiectoria viitoare a 
acestora și momentul în care vor afecta o 
anumită locație. Cu ajutorul unor algoritmi 
special concepuți se monitorizează constant 
vântul rotațional care poate conduce la 
manifestări cu aspect tornadic.  În perioada 
de iarnă, forma precipitațiilor este determi-
nată cu ajutorul programului Snow machine, 
astfel încât meteorologul discerne ariile cu 
ploaie, ninsoare sau precipitații  mixte. 

Prognoza cantitativă de precipitații,   din 
estimări radar, este folosită de către 
meteorologi pentru stabilirea zonelor cu 
pericol de inundații, iar opțiunea Future Scan 
data oferă informații despre evoluția probabilă 
a furtunii în următoarele 30 de minute 
(dezvoltare și traiectorie).

Pentru monitorizarea structurilor super-
celulare, aplicația pune la dispoziția utiliza-
torului o serie de facilități, atât în ceea ce 
privește sistemul de vizualizare (marcarea 
direcției de deplasare a celulei prin săgeți și 
etichete în care sunt afișate principalele 
caracteristici ale furtunii: diametrul grelonului 
de grindină, probabilitatea de grindină, viteza 
de deplasare, etc.), dar mai ales privitoare la 
analiza structurii mezoscalare (reflectivitate, 
forfecare, înălţime, viteză etc.). 

Plecând de la aceste informații, pot fi 
emise avertizări de vreme severă imediată, 
pentru areale restrânse dintr-un județ cu o 
anticipație considerabilă, în vederea protejării 
vieții și proprietății.

PRINCIPAL USER PROCESSOR (PUP), 
componentă a sistemului integrat de radare 
Doppler, este folosită pentru a accesa, 
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• Interpretarea materialelor diagnostice   
și prognostice. Realizarea prognozei 
meteorologice

Pentru elaborarea prognozelor meteo-
rologice se parcurg următoarele etape 
principale:

se analizează datele de sol şi altitudine 
din ultimele 24 de ore din zona Europei şi 
implicit a ţării noastre, precum şi imaginile 
satelitare şi radar;

se analizează ieșirile modelelor nume-
rice de prognoză a vremii, globale şi de 
arie limitată;

se analizează rezultatele procesării 
statistice a ieșirilor modelelor, procesare 
care, folosind şirurile lungi de date de     
la staţiile meteorologice de suprafaţă 
realizează o corecţie, de regulă pozitivă  
a prognozei parametrilor meteorologici.

se formulează prognozele meteo-
rologice, pentru diverse intervale de 
anticipație.

Prognoza numerică a vremii repre-
zintă determinarea stării viitoare a atmosferei 
într-o anumită regiune, pornind de la o stare 
dată, folosind modele numerice de prognoză. 
Acestea se bazează pe integrarea numerică  
a unui sistem de ecuaţii diferențiale parțiale   
și neliniare (ecuații primitive), care descriu 
modul în care variază în timp diverse mărimi 
fizice cu importanță în dinamica atmosferei.     

În cadrul Administrației Naționale de 
Meteorologie sunt folosite modele numerice 
de prognoză a vremii globale și de arie 
limitată.

Modelele numerice globale permit   
aprecierea evoluţiei structurilor atmosferice  
la scară emisferică şi europeană și deter-
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Diseminarea produselor meteo-
rologice (prognoze, avertizări, produse 
meteo personalizate) se realizează, în 
principal, prin aplicaţia  web dezvoltată în 
cadrul Centrului Național de Prognoză 
Meteorologică, cu care se editează produse 
generale de prognoză, precum și produse 
dedicate fiecărui client. Produsele persona-
lizate sunt puse la dispoziţie în timp real 
pentru accesare de la orice computer 
conectat la Internet, aplicaţia web asigurând 
accesul la informaţie pe măsură ce aceasta 
este introdusă în sistem.

S-a realizat diseminarea produselor de 
prognoză  și a avertizărilor meteorologice în 
format XML pentru preluarea acestora de 
către diverși beneficiari: INOVAGRIA Meteo, 
aplicația DSU, Transgaz etc.

 constă în emiterea de mesaje de 
informare/atenționare/avertizare, în situațiile 
în care se anticipează apariția unor fenomene 
meteorologice periculoase, care pot provoca 
victime sau pagube materiale. Aceste mesaje 
sunt elaborate și transmise cu respectarea 
reglementărilor interne și a Ordinului Comun 
al Ministerului Mediului și Pădurilor și al 
Ministerului Administrației și Internelor nr 
3403/245/2012, pentru aprobarea procedurii 
de codificare a informărilor, atenționărilor și 
avertizărilor meteorologice și hidrologice. 
Procedura se aplică în situaţiile în care sunt 

2. Activitatea de avertizare meteo-
rologică

minarea tipului de circulație atmosferică.     
Se stabilește, astfel, contextul corect în     
care vor fi făcute aprecierile referitoare la   
evoluţiile parametrilor meteorologici din    
zona României. Administrația Națională       
de Meterologie folosește sistemul integrat    
de prognoză (IFS–ECMWF) provenind de      
la European Centre for Medium-Range  
Weather Forecasts de la Reading,         
Anglia, modelul ARPEGE dezvoltat de 
METEOFRANCE și modelul GFS al National 
Centers for Environmental Prediction, Statele 
Unite.

Modelele numerice de arie limitată 
(produse ale consorțiilor RC LACE și 
COSMO, din care România face parte) sunt 
rulate în cadrul Administrației Naționale de 
Meteorologie, acoperă un domeniu mai 
restrâns decât în cazul celor globale și sunt 
folosite pentru a rafina și detalia prognoza 
parametrilor meteorologici. 

S-au dezvoltat pe parcursul anului   2016 
mai multe produse în scopul îmbunătățirii 
activității de prognoză: viteza maximă a 
vântului la rafală și precipitațiile  sub formă de 
ninsoare; grosimea stratului de zăpadă; 
pentru grila modelului numeric ce vizează 
zona municipiului București se afișează: 
viteza maxima a vântului la rafală, precipitații 
cumulate orar, pentru 12 și 24 de ore; 
precipitații sub formă de ninsoare cumulate 
orar, pentru 12  și 24 de ore, precum precipi-
tațiile orare și liniile de curent.
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În intervalele de valabilitate a atenţio-
nărilor sau a avertizărilor meteorologice    
care vizează ploi importante cantitativ, 
descărcări electrice şi grindină, ninsori 
abundente şi viscol, prognoza pe regiuni a 
fenomenului avertizat se actualizează din 3 în 
3 ore şi se transmite Centrului operativ   
pentru situaţii de urgenţă al Ministerului 

prognozate fenomene atmosferice pericu-
loase a căror evoluţie va începe în cel puţin  
12 ore şi poate dura până la 3-4 zile (scurtă   şi 
medie durată), precum şi în cazul feno-
menelor atmosferice periculoase imediate 
sau prognozate pe foarte scurtă durată 
(anticipaţie de la o oră până la 6 ore).

În mesajele de informare/atenționare/ 
avertizare se prezintă succint fenomenul, 
intensitatea, zonele care pot fi afectate, 
momentul probabil al începerii acestuia şi 
durata. 

Atenţionările şi avertizările meteo-
rologice sunt însoţite de un cod de culori, 
atribuit după cum urmează: 

1. Codul verde este folosit pentru zonele în 
care nu sunt prognozate fenomene 
meteorologice periculoase. 

2. Codul galben se folosește în cazul în care 
fenomenele meteorologice prognozate   
vor fi temporar periculoase pentru   
anumite activităţi, dar altfel sunt obişnuite 
pentru perioada respectivă sau zona 
specificată. 

3. Codul portocaliu se aplică acelor 
fenomene meteorologice prevăzute a fi 
periculoase, cu un grad de intensitate 
mare. 

4. Codul roşu se aplică acelor fenomene 
meteorologice prevăzute a fi periculoase, 
cu un grad de intensitate foarte mare şi cu 
efecte dezastruoase. 

Fenomenele meteorologice care fac 
obiectul atenţionărilor/avertizărilor meteo-
rologice sunt: 

a) vânt puternic; 

b) ploi importante cantitativ (care pot avea 
şi caracter torenţial); 

c) descărcări electrice şi grindină; 

d) ninsori abundente; 

e) viscol; 

f) temperaturi minime extreme; 

g) temperaturi maxime extreme; 

h) polei; 

i) ceaţă. 

Atenţionările şi avertizările meteo-
rologice de scurtă şi medie durată constau 
într-un mesaj de tip text, însoţit de o hartă la 
nivel naţional, cu menţionarea regiunilor/ 
judeţelor ce urmează să fie afectate, cu 
precizarea intensităţii fenomenului pentru 
fiecare regiune/judeţ, precum şi a intervalului 
de prognoză. 

În cazul fenomenelor atmosferice 
periculoase imediate sau prognozate pe 
foarte scurtă durată (anticipaţie de la o oră 
până la 6 ore), mesajul de atenţionare/ 
avertizare are indicat un cod de culoare, dar 
nu este însoţit de hartă. 

Diseminarea mesajelor se realizează 
prin intermediul sistemelor dedicate (site-ul 
Administrației Naționale de Meteorologie, fax, 
e-mail, telefon, mijloace media). Mesajele 
sunt transmise către Preşedinţia României, 
Secretariatul General al Guvernului 
României, Inspectoratul General pentru 
Situaţii de Urgenţă, Ministerul Mediului, 
Apelor şi Pădurilor, Ministerul Afacerilor 
Interne, Ministerul Transporturilor, Ministerul 
Apărării Naţionale, Ministerul Agriculturii şi 
D e z v o l t ă r i i  R u r a l e ,  C . N . A . D . N . R ,  
Administraţia Naţională “Apele Române”, 
S.N.C.F.R., Crucea Roşie, mass-media, 
precum şi către alţi beneficiari contractuali. 
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meteorologice periculoase imediate,  
dintre care 3222 atenţionări cod galben şi   
471 avertizări cod portocaliu. Dintre 
acestea, CNPM Bucureşti a emis un total    
de 630 de mesaje (568 atenţionări cod g 
alben şi 62 avertizari cod portocaliu), SRPV 
Bacău a emis 622 de mesaje (521 atenţionări       
cod galben şi 101 avertizari cod portocaliu), 
SRPV Cluj-Napoca a emis 532 mesaje    
(438 atenţionări cod galben şi 94 avertizari 
cod portocaliu), SRPV Constanţa a emis   
301 de mesaje (285 atenţionări cod galben   
şi 16 avertizari cod portocaliu), SRPV Craiova  
a emis 386 de mesaje (349 atenţionări cod 
galben şi 37 avertizări cod portocaliu), SRPV 
Sibiu a emis 642 de mesaje (569 atenţionări 
cod galben şi 73 avertizari cod portocaliu),   
iar SRPV Timişoara a emis 580 mesaje   
(492 atenţionări cod galben şi 88 avertizari 
cod portocaliu). 

Mediului şi Pădurilor şi dispeceratelor 
administraţiilor bazinale de apă. Diseminarea 
prognozelor și avertizărilor meteorologice se 
face şi în mod direct către public, prin 
intermediul buletinelor meteo-rologice 
cuprinzând intervenţia meteo-rologului de 
serviciu, bulet ine f i lmate în cadrul 
Administrației Naționale de Meteorologie și 
postate pe site-ul Administraţiei de trei ori pe 
săptămână, pe întreg parcursul anului, sau 
prin transmisii în direct ori înregistrate la 
posturile de radio și televiziune.

În anul 2016, la nivel naţional, au fost 
emise 101 de mesaje de interes general, 
dintre care 50 informări, 36 atenţionări cod 
galben și 15 avertizări cod portocaliu. 

În ceea ce priveşte activitatea de 
nowcasting, în decursul anului 2016 s-au 
emis în total 3693 mesaje pentru fenomene 
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A ANULUI AGRICOL 
SEPTEMBRIE 2015-AUGUST 2016

TOAMNA 2015

Pe parcursul toamnei 2015 a predominat o 
vreme în general mai caldă decât în mod 
obişnuit în aproape toată ţara, exceptând 
luna octombrie 2015, când regimul termic din 
aer a fost pe ansamblu normal. Temperaturile 
medii diurne ale aerului s-au încadrat între 
6...31°C în zilele cele mai calde, abaterile 
termice pozitive fiind de 1...15°C şi 1...17°C în 
zilele normale. Temperaturile maxime ale 
aerului au oscilat între 2...39°C, cele mai 
ridicate valori înregistrându-se în luna 
septembrie 2015, îndeosebi în zonele de 
câmpie sudice, estice şi vestice. Minimele din 
aer au fost cuprinse între între 2...27°C în 
aproape toată ţara şi –4...0°C local în 
depresiunile din nord şi centru, unde izolat   
au fost condiţii de producere a brumei. 
Precipitaţiile înregistrate au fost sub formă  
de ploaie, izolat cu caracter de aversă în cea 
mai mare parte a regiunilor agricole, acestea 
fiind însoţite de intensificări temporare ale 
vântului. În aproape toate zonele de cultură, 
cantitățile de apă au fost semnificative din 
punct de vedere agricol.

Pe parcursul lunii septembrie 2015      
s-au înregistrat precipitaţii reduse cantitativ                 
(2-25 l/mp) în estul, local în centrul și sud-
estul Moldovei, nord-estul și estul Dobrogei. 
Cantităţi normale de precipitaţii (26-50 l/mp) 
s-au înregistrat pe suprafețe extinse din 
Moldova și Dobrogea, nord-estul Munteniei, 
local în sudul și vestul Banatului, nord-     
vestul Crișanei. În cea mai mare parte a 
Maramureșului, Crișanei, Banatului, 
Transilvaniei, sudul, centrul, nordul și sud-
estul Munteniei, sudul și nord-estul Olteniei, 
izolat în sud-vestul Dobrogei, vestul și sud-
vestul Moldovei, precipitaţiile au fost   
ridicate, 51-100 l/mp. Cantităţi abundente 
(101-125 l/mp) și chiar excedentare         
(126-198 l/mp) s-au semnalat pe suprafețe 
extinse din Oltenia, vestul, nordul, centrul și 

local în sudul Munteniei, nordul și izolat în 
centrul și sudul Transilvaniei, local în estul 
Crișanei și nordul Maramureșului, figura 1.

La sfârşitul lunii septembrie 2015, 
rezerva de umiditate în stratul de sol 0-20 cm 
(ogor), se încadra în limite satisfăcătoare 
(200-300 mc/ha), apropiate de optim                       
(300-450 mc/ha) și optime (450-550 mc/ha), 
în Banat, Crișana, Maramureș și Transilvania, 
cea mai mare parte a Olteniei şi Munteniei, 
izolat în sudul şi vestul Moldovei, sud-      
vestul Dobrogei. Pe terenurile joase și cu 
drenaj defectuos din nord-vestul, vestul şi 
izolat sudul Munteniei, local în estul     
Olteniei, se semnalau excese de umiditate 
(550-570 mc/ha) şi băltiri temporare de       
apă la suprafața solului. Deficite de apă în    
sol, seceta pedologică fiind moderată      
(150-200 mc/ha), puternică (100-150 mc/ha) 
şi local extremă (50-100 mc/ha), se înregis-
trau pe suprafețe agricole extinse din 
Dobrogea, Moldova, local în centrul şi nord-
estul Munteniei, figura 2. 

Procesele biologice ale speciilor de 
toamnă au evoluat în general normal, în 
aproape toate regiunile agricole ale țării.  
Local în Moldova și Transilvania, ritmurile de 
creștere și dezvoltare s-au desfășurat ușor 
mai lent datorită temperaturilor minime mai 
scăzute din aer și sol. Starea de vegetație a 
plantelor s-a menținut medie și bună, în 
aproape toate zonele de cultură.

CARACTERIZAREA METEOROLOGICĂ A ANULUI 2016
ÎN ROMÂNIA

Fig. 1. Cantităţi de precipitaţii înregistrate 
în luna septembrie 2015
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În funcție de data semănatului, cultura 
de rapiță se afla în fazele de răsărire                
și înfrunzire (5-14 frunze), uniformitatea și 
vigurozitatea plantelor fiind medie și bună la 
culturile înființate în epoca optimă, figura 4.

Pomii fructiferi parcurgeau maturarea 
lemnului, precum şi îngălbenirea şi căderea 
masivă a frunzelor, iar la viţa de vie se 
semnala stadiul de repaus biologic. 

Pe parcursul primelor două decade    
ale lunii octombrie 2015, temperatura medie 

RAPORT  ANUAL  2016

Sub aspect fenologic, orzul și grâul de 
toamnă și-au continuat răsărirea, apariția 
frunzei a treia și înfrățirea, în majoritatea 
regiunilor agricole, figura 3.
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diurnă a solului la adâncimea de 10 cm 
prezenta valori ridicate, 12…17°C, în 
majoritatea regiunilor agricole, limite optime 
efectuării însămânţărilor culturilor de toamnă 
şi parcurgerii fazelor incipiente de vegetaţie 
(germinare şi răsărire) la cele deja semănate. 
În decada a treia din luna octombrie 2015, 
temperatura medie diurnă a solului se  
încadra în limite scăzute, 10…12°C, la   
nivelul întregului teritoriu agricol al ţării, încă 
favorabile continuării semănăturilor de 
toamnă, precum şi desfăşurării primelor    
faze de vegetaţie, respectiv germinare, 
răsărire şi înfrunzire. În zonele depresionare 
din centrul şi nord-estul ţării, s-au înregistrat 
valori scăzute, 6...9°C, ritmurile de creştere şi 
dezvoltare fiind mai lente, figura 5.

În perioada însămânţării culturilor de 
toamnă (intervalul septembrie-octombrie 
2015), precipitaţiile înregistrate au fost 
deficitare (40-80 l/mp), local în nord-estul și 
estul Moldovei, nord-estul și sud-estul 
Dobrogei. Cantităţi optime de precipitaţii (81-
150 l/mp) s-au semnalat în Banat, pe 
suprafețe extinse din Moldova, Transilvania, 
Dobrogea, Muntenia, sudul Olteniei, nordul și 
sudul Crișanei, nord-vestul și estul 
Maramureșului. Izolat în nordul, estul și sud-
estul Olteniei, centrul și sudul Munteniei, 
nordul, centrul și local în sudul Transilvaniei, 
vestul, centrul și estul Crișanei, nordul, centrul 
și sudul Maramureșului, izolat în sud-vestul 
Moldovei, s-au înregistrat cantităţi abundente 
de precipitaţii (151-200 l/mp). Cantităţi de apă 

Fig. 2. Aprovizionarea cu apă la data de 
30 septembrie 2015

Fig. 3. Starea de vegetație la grâul de toamnă 
din zona Călărași

Fig. 4. Starea de vegetaţie la rapiță 
din zona Iași
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excendentare (201-358 l/mp) s-au înregistrat 
în nord-vestul, centrul, estul și nord-estul 
Olteniei, nord-vestul, nordul și local în sudul 
Munteniei, izolat în centrul Transilvaniei,            
figura 6.
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Precipitaţii în intervalul 01-30 noiembrie 
2015:

• reduse cantitativ, 6-25 l/mp, local în 
centrul, sudul și sud-estul Transilvaniei;

• normale, 26-50 l/mp, pe suprafețe 
extinse din Transilvania și Banat, jumătatea 
de nord a Moldovei, izolat în vestul și sud-
estul Crișanei, nord-estul și sud-estul 
Dobrogei;

• ridicate, 51-100 l/mp, în cea mai mare 
parte a Maramureșului, Crișanei, Munteniei, 
Olteniei, Dobrogei, nord-vestul și local în 
nordul Transilvaniei, estul și centrul Moldovei, 
sud-vestul Banatului;

• abundente, 101-125 l/mp, și chiar 
excendentare 126-138 l/mp, în sudul și     
sud-estul Moldovei, estul si local în centrul    
și nord-vestul Olteniei, local în nordul, centrul 
și vestul Munteniei, izolat în nordul și     
centrul Maramureșului, nordul Dobrogei, 
figura 7.

Fig. 5.

Fig. 6. Precipitaţii înregistrate în perioada 
însămânţărilor de toamnă
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IARNA 2015- 2016

Iarna 2015-2016 s-a caracterizat printr-
un regim termic al aerului mai ridicat decât în 
mod normal, în cea mai mare parte parte a 
ţării. În intervalul 10-25 ianuarie 2016 a 
predominat o vreme rece la nivelul întregului 

teritoriu agricol, chiar geroasă, îndeosebi în 
zonele centrale şi sudice. Regimul termic 
mediu diurn al aerului a fost cuprins între 
–7...18°C în lunile calde, abaterile termice 
pozitive fiind de 1...18°C şi –16...2°C în 
intervalul rece, valori mai scăzute cu 1...15°C 
în raport cu mediile climatologice. Maximele 
din aer s-au situat între –9...26°C la nivelul 
întregii ţări. Temperaturile minime ale aerului 
s-au încadrat între  –24...15°C, producându-
se brumă şi îngheţ la sol, afectând astfel 
culturile agricole, în special în centrul, sudul şi 
izolat vestul ţării. Precipitațiile înregistrate au 
fost sub formă de ploi locale, dar și mixte 
(ploaie, lapoviţă şi ninsoare), iar în zilele cele 
mai reci, au predominat ninsorile, în aproape 
toată țara. De asemenea, vântul a prezentat 
intensificări temporare, local cu aspect de 
viscol, îndeosebi în sudul şi sud-estul ţării, iar 
cantitățile de apă au fost semnificative din 
punct de vedere agricol. Ȋn zonele joase s-a 
semnalat ceaţă, izolat, asociată cu depunere 
de chiciură. Grosimea stratului de zăpadă în 
intervalul 14-27 ianuarie 2016 a oscilat între 
10-50 cm, pe întreg teritoriul agricol al ţării.

La data de 31 decembrie 2015, 
aprovizionarea cu apă accesibilă plantelor  
de grâu de toamnă pe profilul de sol               
0-100 cm, se situa în limite satisfăcătoare 
(900-1200 mc/ha), apropiate de optim   
(1200-1550 mc/ha) şi local optime (1550-
1790 mc/ha), în majoritatea regiunilor 
agricole ale ţării. În nordul şi izolat în vestul 
Moldovei,  precum şi în sud-vestul  
Transilvaniei se înregistrau deficite moderate 
de umiditate în sol (secetă pedologică 
moderată /630-900 mc/ha).

La sfârşitul lunii ianuarie 2016, s-au 
înregistrat cantităţi de precipitaţii reduse 
cantitativ (11-25 l/mp), în vestul, nord-vestul, 
centrul și local estul Moldovei, estul și izolat  
în sud-estul și sud-vestul Transilvaniei, vestul 
Olteniei, nord-vestul Munteniei. Cantităţi 
normale (26-50 l/mp) s-au semnalat în cea 
mai mare parte a Transilvaniei, Munteniei, 
Banatului, sudul, local în estul și nord-estul 
Moldovei, nordul Olteniei, centrul și nord-
estul Dobrogei, izolat în vestul Crișanei,    
sud-vestul Maramureșului. Pe suprafețe 
extinse din Crișana, estul și nord-vestul 
Maramureșului, local în nordul Transilvaniei, 

La data de 30 noiembrie 2015, rezerva 
de umiditate pe profilul de sol 0-50 cm, în 
cultura grâului de toamnă, se încadra în   
limite satisfăcătoare (600-700 mc/ha), 
apropiate de optim (700-900 mc/ha) şi   
optime (900-1100 mc/ha), pe aproape     
întreg teritoriul agricol al țării. Deficite de     
apă în sol (secetă pedologică moderată/   
340-500 mc/ha) se înregistrau izolat în   
nordul şi nord-vestul Moldovei, sud-vestul 
Transilvaniei, figura 8.

Fig. 7. Cantităţi de precipitaţii căzute în intervalul 
01-30 noiembrie 2015

Fig. 8. Rezerva de apă în cultura grâului de 
toamnă la sfârşitul lunii noiembrie 2015
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situate sub limitele critice de rezistenţă ale 
plantelor agricole, în Banat, Crişana, 
Maramureş, Moldova şi Dobrogea, pe 
suprafeţe extinse din Transilvania, jumătatea 
de nord a Olteniei, nord-vestul, nord-estul şi 
local în estul şi nordul Munteniei, s-au  
cumulat sub 10 unităţi de ger. O iarnă aspră   
şi foarte aspră (11-41 unităţi de ger), s-a 
semnalat pe suprafeţe extinse din Muntenia, 
jumătatea de sud a Olteniei, estul şi sudul 
Transilvaniei, figura 10.

Aprovizionarea cu apă accesibilă 
plantelor de grâu de toamnă pe profilul de    
sol 0-100 cm, la data de 29 februarie 2016,   
se încadra în limite satisfăcătoare (950-   
1250 mc/ha), apropiate de optim (1250-      

sudul Banatului, izolat în sud-vestul, nord-
vestul și estul Olteniei, centrul, vestul și nord-
estul Munteniei, vestul, centrul și sud-estul 
Dobrogei, sud-estul Moldovei, precipitaţiile  
au fost ridicate (51-75 l/mp). Cantităţi 
abundente de precipitaţii (76-101 l/mp) s-au 
semnalat în sudul, centrul și izolat în estul 
Olteniei, sudul Munteniei, nordul, sud-vestul 
și estul Dobrogei, local în centrul 
Maramureșului, izolat în centrul și estul 
Crișanei.

În cultura grâului de toamnă, aprovizio-
narea cu apă pe adâncimea de sol 0-100 cm 
la sfârşitul lunii ianuarie 2016, se încadra      
în limite satisfăcătoare (950-1250 mc/ha), 
apropiate de optim (1250-1500 mc/ha) şi 
optime (1500-1850 mc/ha), în aproape    
toate zonele de cultură ale ţării. Pe unele   
suprafeţe agricole din nordul şi vestul 
Moldovei, se înregistrau deficite moderate   
de umiditate în sol, seceta pedologică fiind 
moderată (660-950 mc/ha).

Pentru a evalua condiţiile de iernare   
ale speciilor de toamnă s-a analizat indicele 
termic specific perioadei 01 decembrie   
2015-29 februarie 2016, respectiv cuantumul 
temperaturilor minime negative din aer 

(ΣTmin.≤ –10°C/unităţi de ger), ce carac-
terizează anotimpul rece prin „asprimea 
iernii”. Astfel, din analiza sumei tempera-
turilor minime negative din aer situate sub 
limitele critice de rezistenţă ale culturilor 
agricole (Tmin.–10°C), se constată carac-
terul de iarnă aspră (31-50 unități de ger) și     
foarte aspră (51-103 unități de ger) în cea   
mai mare parte a Transilvaniei, Olteniei, 
Munteniei, izolat în estul și nord-vestul 
Moldovei, nord-vestul Maramureșului și 
vestul Dobrogei. Pe suprafețe extinse din 
Dobrogea, Moldova, Crișana, estul   
Banatului, centrul Maramureșului, local  
vestul Transilvaniei, vestul și nord-estul 
Olteniei, izolat în vestul și nord-estul 
Munteniei s-au înregistrat 11-30 unități de   
ger (iarnă normală). În cea mai mare parte     
a Banatului, izolat în sudul Crișanei, nord-
vestul Transilvaniei, sud-estul și estul 
Dobrogei s-a semnalat o iarnă blândă           

(≤ 10 unități de ger), figura 9.
Din analiza sumei temperaturilor 

minime negative din aer (Tmin.≤ –15°C) 

Fig. 9. Unităţi de ger (ΣTmin.≤–10°C) în 
intervalul decembrie 2015-februarie 2016

Fig. 10. Unităţi de ger (ΣTmin.≤-15°C) în 
intervalul decembrie 2015-februarie 2016
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În funcție de data semănatului, rapița 
parcurgea faza de înfrunzire (7-15 frunze), în 
cea mai mare parte a zonelor de cultură. Pomii 
fructiferi din majoritatea plantațiilor înregistrau 
starea de repaus biologic. Local, la soiurile 
timpurii de sâmburoase (cais, cireș, piersic)  
s-au semnalat fazele de umflare a mugurilor 
de rod, precum și izolat înflorirea îndeosebi   
în vestul țării. În majoritatea podgoriilor s-a 
menținut stadiul de repaus vegetativ, iar    
local în Transilvania, Muntenia și Dobrogea,  
la vița de vie s-a declanșat faza de ”plâns”.

Sub asptect termic, în anotimpul de 
primăvară 2016 a predominat regim termic al 
aerului mai ridicat în mod obişnuit, exceptând 
ultimele zile ale intervalului, când s-a produs o 
răcire treptată a vremii, aceasta devenind 
normală, la nivelul întregii țări. Temperaturile 
medii diurne ale aerului au fost cuprinse între 
6...24°C în prima parte a perioadei, abaterile 
termice pozitive fiind de 1...14°C şi 5...18°C 
spre sfârşitul intervalului, valori apropiate de 
mediile multianuale, în cea mai mare parte a 
ţării. Temperaturile minime din aer s-au situat 
între 0...19°C, în majoritatea zonelor de 
cultură, valori mai scăzute (–10...0°C) 
înregistrându-se local în depresiunile din estul 
Transilvaniei, unde s-a produs brumă şi îngheţ 
superfical la sol. Temperaturile maxime din 
aer au oscilat între 5...33°C, în aproape toate 
regiunile agricole. Spre sfârşitul perioadei, 
instabilitatea atmosferică a fost accentuată şi 
s-a manifestat prin ploi locale sub formă de 
aversă, dar şi torenţiale, fiind însoțite de 
descărcări electrice și intensificări ale 
vântului, izolat cu aspect de vijelie. Local, 
vântul puternic asociat cu căderile de   
grindină au provocat pagube culturilor 
agricole prin culcarea lanurilor în vetre, 
precum și ruperea ramurilor tinere și a 
coardelor la pomii fructiferi și vița de vie.       
De asemenea, cantitățile de apă au fost 
semnificative din punct de vedere agricol.

Pentru evaluarea condițiilor de iernare 
la culturile de câmp și pomi-viticole, s-a 
analizat indicele agrometeorologic ce carac-
terizează anotimpul rece, respectiv asprimea 
iernii prin cuantumul temperaturilor medii 

PRIMĂVARA 2016

1550 mc/ha) şi optime (1550-1840 mc/ha),   
în majoritatea zonelor de cultură ale ţării. 
Deficite moderate de umiditate în sol (secetă 
pedologică moderată/810-950 mc/ha) se 
înregistrau în nordul şi vestul Moldovei.

Pe fondul temperaturilor mai ridicate  
din aer și sol, speciile de toamnă și-au 
continuat procesele vegetative, acestea 
având o evoluție în general normală. 
Uniformitatea şi vigurozitatea culturilor 
înfiinţate în perioada optimă se prezenta  
bună şi medie, respectiv medie şi slabă         
în semănăturile tardive. Fenologic, orzul și 
grâul de toamnă își continuau formarea 
frunzei a treia şi înfrăţirea, pe întreg teritoriul 
agricol al țării, figura 11. 

a)

b)

Fig. 11.
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diurne negative din aer (ƩTmed≤0°C/ ”unități 
de  frig”) înregistrate în intervalul 01 noiembrie 
2015-31 martie 2016. Din analiza “unităților  

de frig”/ƩTmed≤ 0°C, se exemplifică carac-
terul de iarnă blândă (59-200 “unități de frig”), 
în aproape toată țara. O intensitate moderată 
a frigului, 201-248 “unități de frig” (iarnă 
normală) s-a semnalat local în depresiunile 
din estul Transilvaniei, figura 12.

 

Fig. 12. Unităţi de frig (ƩTmed≤0°C), în 
intervalul noiembrie 2015-martie 2016

În intervalul 01 noiembrie 2015-31 
martie 2016 s-au înregistrat cantităţi de 
precipitaţii deficitare (77-200 l/mp /regim 
pluviometric foarte secetos, secetos și 
moderat secetos), pe suprafețe extinse din 
Moldova, Transilvania, Dobrogea, local în 
nord-estul și estul Munteniei, izolat în vestul și 
nord-estul Banatului. Cantităţi optime de 
precipitaţii (201-300 l/mp) s-au înregistrat în 
cea mai mare parte a Munteniei, Olteniei, 
Banatului, Crișanei, Maramureșului, local în 
nordul Transilvaniei, sudul Moldovei, nordul și 
sud-estul Dobrogei. Local în centrul, estul și 
izolat în nord-vestul Olteniei, estul Crișanei și 
centrul Maramureșului, cantităţile de 
precipitaţii au fost ridicate (301-401 l/mp), 
figura 13. 

În primele decade ale lunii aprilie    
2016, temperaturile medii diurne ale solului 
înregistrate pe adâncimea de 10 cm, se  
situau în limite optime, 10...15°C, pentru 
desfășurarea fazelor incipiente de vegetaţie 
(germinare și răsărire) la speciile deja 
semănate, figura 14.

Fig. 13. Cantităţi de precipitaţii căzute în 
perioada acumulării rezervelor de apă în sol

Figura 14.Temperatura medie diurnă a solului    
la adâncimea de 10 cm, în intervalele 01-10 (a) 

și 11-20 (b) aprilie 2016

a)

b)

Potenţialul termic al perioadei de 
trecere de la iarnă la primăvară este exprimat 
prin indicele de împrimăvărare (ΣTmed>0°C), 
calculat la nivelul intervalului 01 februarie-    
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nord-estul Crișanei, estul și vestul Banatului, 
vestul, centrul și nord-estul Munteniei,    
figura 16. 

În cultura grâului de toamnă, rezerva  
de umiditate accesibilă plantelor pe profilul   
de sol 0-100 cm, se încadra în limite 
satisfăcătoare (950-1250 mc/ha), apropiate 
de optim (1250-1550 mc/ha) şi optime   
(1550-1770 mc/ha), în majoritatea regiunilor 
agricole. Deficite de apă în sol (secetă 
pedologică moderată /650-950 mc/ha și 
puternică /380-650 mc/ha) se înregistrau     
pe suprafețe extinse din Moldova, Crișana, 
centrul și sud-estul Dobrogei, izolat în     
centrul și sud-vestul Transilvaniei, nord-vestul 
Banatului.

În cultura de porumb, aprovizionarea  
cu apă în stratul de sol 0-20 cm, prezenta 
valori satisfăcătoare (300-400 mc/ha), 
apropiate de optim (400-500 mc/ha) şi   
optime (500-620 mc/ha), în cea mai mare 
parte a regiunilor agricole. Deficite de 
umiditate în sol (secetă pedologică moderată 
/200-300 mc/ha și puternică /200-300 mc/ha) 
se înregistrau în nordul și nord-estul  
Moldovei, centrul și sud-estul Dobrogei, izolat 
în nord-vestul Banatului şi vestul Crişanei, 
figura 17.

La data de 31 mai 2016, în cultura 
grâului de toamnă rezerva de apă pe 
adâncimea de sol 0-100 cm, se încadra în 
limite satisfăcătoare (950-1250 mc/ha) până 
la apropiate de optim (1250-1650 mc/ha) şi 

10 aprilie 2016. Astfel, o împrimăvare foarte 
timpurie (501-680 unităţi de căldură) și 
timpurie (401-500 unităţi de căldură) s-a 
semnalat în cea mai mare parte a țării, cu 
excepția depresiunilor din estul Transilvaniei 
unde s-a semnalat o împrimăvărare normală 
(305-400 unităţi de căldură), figura 15.

Precipitaţii în intervalul 01-30 aprilie 
2016:

• reduse cantitativ, 5-25 l/mp, în centrul 
și sud-estul Dobrogei, local în sud-vestul, 
vestul și izolat în nordul Crișanei, nord-vestul 
Banatului, sudul Olteniei, nordul și vestul 
Moldovei;

• normale, 26-50 l/mp, local în nordul, 
centrul, estul și sud-vestul Olteniei, estul         
și nord-estul Munteniei, nordul, nord-estul      
și vestul Dobrogei, nord-vestul, vestul                   
și centrul Transilvaniei, jumătatea de vest       
a Maramureșului, nord-vestul, vestul,             
nord-estul și izolat în centrul Moldovei,   
vestul, estul și sud-estul Crișanei, vestul și 
sudul Banatului;

• ridicate, 51-75 l/mp, pe suprafețe 
extinse din Muntenia, Oltenia, centrul, estul   
și sud-estul Moldovei, local în nordul, nord-
estul, estul, izolat în centrul și sud-vestul 
Transilvaniei, nordul Maramureșului, centrul 
și estul Crișanei, nordul Banatului;

• abundente, 76-100 l/mp și chiar 
excentare 101-129 l/mp, local în sudul,  
centrul și sud-estul Transilvaniei, sud-vestul 
Moldovei, izolat în centrul Maramureșului,           

Fig. 15. Unităţi de căldură (ΣTmed>0°C) 
cumulate în intervalul 01 februarie-10 aprilie 

2016

Fig. 16. Precipitaţii cumulate pe parcursul lunii 
aprilie 2016
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optime (1650-2000 mc/ha), în cea mai mare 
parte a țării. În nordul, nord-estul și estul 
Moldovei, centrul și estul Dobrogei, vestul 
Crișanei și izolat în nord-vestul Banatului se 
înregistrau deficite de umiditate în sol (secetă 
pedologică moderată /650-950 mc/ha și 
puternică /420-650 mc/ha), figura 18.

În condițiile agrometeorologice mențio-
nate, ritmurile vegetative la culturile de câmp 
şi pomi-viticole au prezentat o evoluţie pe 
ansamblu normală în cea mai mare parte a 
teritoriului agricol, iar spre sfârșitul inter-
valului temperaturile mai ridicate din aer și   
sol au determinat intensificarea proceselor 
vegetative.

Culturile de orz şi grâu de toamnă 
semănate în epoca optimă se aflau la 
înspicare și înflorire, maturitate în lapte, 
precum și începutul maturității în ceară,   
figura 19. În Transilvania se menținea      
atacul gândacului bălos (Lema melanopa),  
iar în Moldova făinarea (Erysiphe graminis).

 

Fig. 17. Aprovizionarea cu apă în stratul  
de sol 0-20 cm la sfârşitul lunii aprilie 2016

 

Fig. 18. Rezerva de umiditate în cultura grâului 
de toamnă la 31 mai 2016

Fig. 19. Starea de vegetație la cultura grâului de 
toamnă din zona Călărași

Cultura de rapiță parcurgea formarea 
silicvelor și a boabelor în silicve. Local, în 
Oltenia se semnala apariția afidelor 
(Melighetes sp.).

Funcţie de data semănatului, la   
floarea-soarelui se definitiva răsărirea, 
continuându-se totodată dezvoltarea primei 
perechi de frunze și înfrunzirea (5-15 frunze), 
iar porumbul se afla la răsărire, formarea 
frunzei a treia şi înfrunzire (3-10 frunze),  
figura 20 (a şi b).

Sfecla de zahăr din centrul țării își 
continua dezvoltarea primei perechi de frunze 
și local înfrunzirea. La cartoful din principalele 
bazine specializate predominau fazele de 
răsărire, formarea şi creşterea lăstarilor, 
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precum și tuberizarea la soiurile timpurii. 
Speciile de sâmburoase parcurgeau 
creşterea fructelor, precum şi înfrunzirea, iar 
soiurile de cireş ajunse la maturitatea 
tehnologică se recoltau. La seminţoase (măr, 
păr, gutui) se semnala formarea rodului, 
creşterea lăstarilor şi înfrunzirea. În cea mai 
mare parte a podgoriilor, viţa de vie înregistra 
înfrunzirea, creşterea lăstarilor şi apariţia 
inflorescenţelor, iar la soiurile timpurii de masă 
se continua înflorirea.

Pe ansamblu, vara 2016 s-a carac-
terizat printr-o vreme în general mai caldă 
decât în mod obișnuit, chiar caniculară în 
zonele de câmpie din sudul și sud-estul țării. 

VARA 2016

a)

b)

Fig. 20. Starea de vegetație la floarea-soarelui 
(a) şi porumb (b) din zona Călărași/Muntenia

Temperaturile medii diurne ale aerului au    
fost cuprinse între 14...30°C, abaterile  
termice pozitive fiind de 1...10°C. Minimele  
din aer au oscilat între 3...27°C la nivelul 
întregii ţări, înregistrându-se frecvente nopţi 
tropicale (Tmin.>20°C), îndeosebi în zilele 
cele mai calde. Temperaturile maxime ale 
aerului s-au situat între 14...39°C, valorile  
cele mai ridicate (32...39°C) înregistrându-se 
în lunile iunie şi iulie (Botoșani/37,8°C; 
Călărași/37,7°C; Roșiori de Vede/37,6°C; 
București Băneasa/37,1°C). Din punct de 
vedere pluviometric, precipitațiile au fost sub 
formă de aversă în majoritatea regiunilor 
agricole, fiind însoțite de descărcări electrice 
și intensificări temporare ale vântului. 
Totodată, în zonele vestice, nordice și 
centrale, cantitățile de apă au fost semnifi-
cative din punct de vedere agricol, iar izolat în 
Transilvania, vântul asociat cu căderile de 
grindină au afectat parţial culturile agricole 
prin culcarea lanurilor în vetre, perforarea/ 
sfâşierea aparatului foliar la prăşitoare, 
căderea fructelor la pomii fructiferi şi 
scuturarea boabelor la viţa de vie.

În perioada critică faţă de apă a  
plantelor de grâu de toamnă, respectiv 
intervalul mai-iunie 2016, regimul pluviometric 
a fost secetos (79-100 l/mp) şi moderat 
secetos (101-150 l/mp), în cea mai mare parte 
a Munteniei, Dobrogei, estul și sudul Olteniei, 
izolat în estul și sud-estul Moldovei, centrul 
Transilvaniei. Valori optime (151-200 l/mp)    
s-au înregistrat pe suprafețe extinse 
Transilvania, local în centrul, estul și nord-
estul Munteniei, izolat în centrul, sudul, sud-
vestul, vestul și nordul Olteniei, nord-vestul și 
nordul Maramureșului, nord-estul, estul și 
sud-vestul Moldovei, nordul, centrul, vestul    
și estul Dobrogei. În Banat, Crișana, în cea 
mai mare parte a Moldovei, Maramureșului, 
nord-vestul, centrul, sud-vestul, estul și    
sudul Transilvaniei, local în nordul Munteniei, 
izolat în nordul, nord-estul și nord-vestul 
Olteniei, regimul pluviometric a fost ploios 
(201-373 l/mp),  figura 21.

Aprovizionarea cu apă accesibilă plan-
telor de grâu de toamnă pe profilul de sol       
0-100 cm, se încadra în limite satisfăcătoare 
(950-1250 mc/ha), apropiate de  optim (1250-
1650 mc/ha) şi optime (1650-1990 mc/ha), în 
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majoritatea regiunilor agricole. În Dobrogea, 
estul, nord-estul și izolat în sud-vestul 
Munteniei, nord-estul, estul și sud-estul 
Moldovei, sud-vestul și estul Olteniei, se 
semnala seceta pedologică moderată (650-
950 mc/ha) și puternică (470-650 mc/ha), 
figura 22.

Fig. 21. Cantităţi de precipitaţii căzute 
în perioada critică faţă de apă a cerealierelor 

de toamnă 

Fig. 22. Gradul de aprovizionare cu apă 
a solului la sfârşitul lunii iunie 2016

Gradul de aprovizionare cu apă a 
solului pe adâncimea de 0-100 cm, în    
cultura neirigată de porumb, se situa în    
limite scăzute (650-850 mc/ha/secetă 
pedologică moderată) și deosebit de   
scăzute (secetă pedologică puternică/      
350-650 mc/ha și izolat extremă/270-        
350 mc/ha) în Dobrogea, pe suprafețe  
extinse din Muntenia, Moldova, sudul și    
local în estul Olteniei. Rezerva de      

umiditate din sol prezenta valori satisfă-
cătoare (850-1250 mc/ha) până la apropiate 
de optim (1250-1700 mc/ha) şi optime (1700-         
1920 mc/ha), în Banat, Crișana, Maramureș, 
Transilvania, nordul și izolat în centrul 
Olteniei, local în nord-vestul și centrul 
Moldovei, nordul și vestul Munteniei,       
figura 23.

 

Fig. 23. Rezerva de umiditate în cultura neirigată 
de porumb la data de 31.07.2016

În vederea evaluării condițiilor agro-
meteorologice din intervalul iunie-august, 
respectiv perioada cu cerinţe maxime față de 
apă ale culturilor agricole, s-au prelucrat date 
privind intensitatea fenomenului de „arşiţă”. 
Analiza „arşiţei” exprimată prin intensitate 

(ΣTmax≥32°C/unităţi de „arşiţă”) a evidenţiat 
faptul că, în intervalul 01 iunie-31 august 2016, 
cuantumul unităţilor de „arşiţă” a fost redus   
(0-50 unităţi de „arşiţă”), în cea mai mare parte 
a țării. O intensitate ridicată a fenomenului de 
„arşiţă” (51-90 unităţi de „arşiţă”) s-a semnalat 
în centrul și local în vestul și estul Munteniei, 
izolat în sudul și vestul Olteniei, precum şi în        
sud-estul Moldovei. Local în sudul și nord-
estul Munteniei, sudul Olteniei, s-a înregistrat 
o intensitate accentuată a fenomenului de 
„arşiţă” (91-111 unităţi de „arşiţă”), figura 24.

În perioada de consum maxim faţă      
de apă al plantelor agricole (lunile iunie, iulie  
şi august), precipitaţiile au fost deficitare    
(sub 200 l/mp) în Dobrogea, pe suprafețe 
extinse din Oltenia și Muntenia, estul și sudul 
Moldovei, local în sudul Transilvaniei, unde   
s-au menţinut deficite de umiditate în sol, 
fenomenul de secetă pedologică având 
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Fig. 24. Intensitatea „arşiţei” în perioada caldă 
a anului 2016

diferite grade de intensitate, respectiv 
moderată, puternică şi extremă. În majori-
tatea regiunilor agricole, s-au înregistrat 
cantităţi optime de precipitaţii.

Precipitaţii în intervalul 01 iunie-           
31 august 2016:

• deosebit de scăzute şi scăzute,       
46-200 l/mp, în Dobrogea, pe suprafețe 
extinse din Oltenia și Muntenia, estul, sudul   
și izolat în centrul Moldovei, local în sudul 
Transilvaniei;

• optime, 201-300 l/mp, în cea mai  
mare parte a Maramureșului, Crișanei, 
Transilvaniei, Moldovei, nordul Olteniei,  
nord-vestul și sudul Banatului, local în nordul 
și centrul Munteniei, izolat în vestul Dobrogei;

• ridicate, 301-401 l/mp, pe suprafețe 
extinse din Banat, local în nord-vestul, vestul 
și estul Transilvaniei, nordul Maramureșului  
și al Munteniei, sudul Moldovei, estul Crișanei 
și nord-vestul Olteniei, figura 25.

Pe parcursul anului agricol 01 
septembrie 2015-31 august 2016, regimul 
pluviometric prezintă valori optime (601-    
700 l/mp), abundente (701-900 l/mp) şi chiar 
excedentare  (901-1211 l/mp), în majoritatea 
regiunilor agricole. Pe suprafețe extinse      
din Moldova, Dobrogea, local în estul,    
nordul și sud-vestul Munteniei, izolat în    
sudul Transilvaniei, cantităţile de precipitaţii 
au fost deficitare (sub 600 l/mp), figura 26.

În cultura neirigată de porumb, rezerva 
de apă pe profilul de sol 0-100 cm, se situa în 
limite scăzute (secetă pedologică moderată/ 

Fig. 25. Precipitaţii înregistrate în perioada de 
consum maxim faţă de apă a plantelor agricole

Fig. 26. Cantităţi de precipitaţii înregistrate 
în anul agricol 2015-2016

600-900 mc/ha) și deosebit de scăzute 
(secetă pedologică puternică / 300-600 mc/ha 
și extremă/Co-300 mc/ha), în majoritatea 
zonelor de cultură ale ţării. În Transilvania, cea 
mai mare parte a Banatului, nord-vestul 
Olteniei, local în centrul, sud-vestul şi estul 
Moldovei, nord-vestul și nordul Munteniei, 
aprovizionarea cu apă a solului prezenta 
valori satisfăcătoare (900-1200 mc/ha) până 
la apropiate de optim 1200-1520 mc/ha), 
figura 27.

În condițiile agrometeorologice mențio-
nate, lucrările de pregătire a patului germinativ 
în vederea însămânţărilor din prima epocă 
(rapiţă, orz și grâu) s-au desfășurat cu 
dificultate, în special pe terenurile agricole 
unde se mențineau deficite de umiditate în sol. 
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Fig. 27. Rezerva de umiditate în cultura 
neirigată de porumb la sfârşitul lunii august 2016

De asemenea, starea de vegetaţie la culturile 
prăşitoare neirigate a continuat să se 
deprecieze, iar în plantaţiile pomi-viticole se 
semnalau fructe mici şi deshidratate, precum 
şi căderea prematură a acestora, îndeosebi în 
zonele agricole afectate de fenomenul de 
secetă pedologică prelungită. 

Sub aspect fenologic, floarea-soarelui 
îşi continua maturitatea în ceară, maturitatea 
deplină și recoltarea. Local, în sudul țării 
producţiile obţinute erau cuprinse între 1200-
3300 kg/ha. În funcţie de data semănatului, 
cultura de porumb parcurgea predominant 
maturitatea în ceară şi deplină, iar izolat în 
sud-estul țării se declanșau lucrările de 
recoltare. În Transilvania se menținea atacul 
gândacului bălos (Lema Melanopa), iar în 
vestul și nordul țării se semnala sfrederitorul 
porumbului (Ostrinia Nubilaris). În bazinele 
specializate din centrul, estul şi vestul ţării, 
sfecla de zahăr se afla în fazele de    
îngroşare a axei hipocotile, precum şi 
acumularea zahărului în rădăcină. Cartoful 
înregistra fazele de creştere a tuberculilor, 
veştejirea vrejilor, maturitatea deplină şi 
recoltarea. Local, în centrul țării se menținea 
atacul gândacului de Colorado (Leptinotarsa 
decemlineata). Pomii fructiferi şi viţa de vie  
din toate plantaţiile parcurgeau creşterea      
şi coacerea fructelor/boabelor, acumularea 
zaharurilor şi recoltarea la soiurile aflate la 
maturitatea de consum. În Transilvania,  
izolat se semnala atacul de rapăn (Venturia 
inaequalis) şi afide (Aphis sp.).

CONCLUZII

În perioada însămânţării culturilor de 
toamnă (intervalul septembrie-octombrie 
2015), pe aproape întreg teritoriul agricol al 
ţării a predominat un regim pluviometric 
optim şi abundent. Cantităţi deficitare de 
precipitaţii s-au înregistrat local în nord-
estul și estul Moldovei, nord-estul și sud-
estul Dobrogei.

În intervalul 01 noiembrie 2015 – 31 martie 
2016 (perioada acumulării apei în sol) s-au 
înregistrat cantităţi deficitare de precipitaţii 
(regim pluviometric foarte secetos, secetos 
și moderat secetos), pe suprafețe extinse 
din Moldova, Transilvania, Dobrogea, local 
în nord-estul și estul Munteniei, izolat în 
vestul și nord-estul Banatului. Cantităţi 
optime şi ridicate de precipitaţii s-au 
înregistrat în Oltenia, Crişana, Maramureş, 
cea mai mare parte a Munteniei, Banatului, 
local în nordul Transilvaniei, sudul 
Moldovei, nordul și sud-estul Dobrogei.

În perioada critică faţă de apă a plantelor de 
grâu de toamnă, respectiv intervalul mai-
iunie 2016, regimul pluviometric a fost optim 
şi abundent, în majoritatea zonelor de 
cultură. Un regim pluviometric secetos şi 
moderat secetos (< 150 l/mp), s-a semnalat 
în cea mai mare parte a Munteniei, 
Dobrogei, estul și sudul Olteniei, izolat în 
estul și sud-estul Moldovei, centrul 
Transilvaniei. 

În anotimpul de primăvară, precipitaţiile 
înregistrate au avut caracter de aversă, dar 
şi torenţial, fiind însoţite de descărcări 
electrice, intensificări de scurtă durată ale 
vântului şi izolat, căderi de grindină în cea 
mai mare parte a ţării, afectând parţial 
culturile agricole (prin sfâşierea şi 
perforarea aparatului foliar la prăşitoare, 
ruperea lăstarilor şi căderea fructelor la 
pomii fructiferi şi viţa de vie).

Producţiile medii obţinute la grâul de 
toamnă la nivelul întregii ţări au fost 
cuprinse între 3500 şi 8500 kg/ha. Cele mai 
scăzute producţii au fost obţinute, în 
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general, pe suprafeţele agricole neirigate, 
unde s-a semnalat fenomenul de secetă 
pedologică cu diferite grade de intensitate 
(moderată, 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.

În anul agricol 2015-2016, regimul 
pluviometric a înregistrat valori ce au 
depăşit mediile multianuale (1981-2010) în 
aproape toată ţara, exceptând lunile 
decembrie 2015, iulie şi august 2016,   
când precipitaţiile înregistrate au fost 
deficitare în raport cu normele climato-
logice şi abaterile negative s-au situat între 
3...36 l/mp.

Pe fondul deficitului pluviometric de     
lungă durată şi a cerinţelor deosebit de 
ridicate faţă de apă ale plantelor, îndeosebi 
în perioadele critice (mai-iunie pentru 
culturile de toamnă şi iunie-august pentru 
cele de primăvară), fenomenul de secetă 
pedologică cu diferite grade de intensitate, 
respectiv moderată, puternică şi extremă  
s-a menţinut şi accentuat.

La culturile prăşitoare semănate pe 
suprafeţe agricole extinse din sud-estul, 
sudul, estul şi vestul ţării, unde s-au 
înregistrat deficite accentuate de apă în sol, 
s-au semnalat forţări stadiale, ofilirea, 
răsucirea şi uscarea parţială sau totală a 
aparatului foliar, neuniformitatea lanurilor 
pronunţată, creşterea procentului de boabe 
şiştave la porumb şi seminţe seci la floarea-
soarelui, precum şi un procent ridicat de 
plante sterile. 

Situaţia produselor agrometeorologice
pe parcursul anului 2016

Activităţile desfăşurate pe parcursul 
anului 2016, în cadrul Programul Agro-
meteorologic Operaţional şi de deservire 
a informaţiilor de specialitate, au inclus 
următoarele:

utilizarea aplicaţiilor specializate 
(AGROSERV, AGRO-SYNOP si 
AGRO-TEMPSOL) privind parametrii 
meteorologici şi agrometeorologici, în 
vederea monitorizării condiţiilor de 
vegetaţie pe parcursul principalelor 
faze de creştere şi dezvoltare ale 
speciilor de câmp şi pomiviticole; 

calcularea evapotranspiraţiei poten-
ţiale (zilnic), cu ajutorul unui model 
bazat pe metodologia FAO (Food and 
Agricultural Organization), de imple-
mentare a formulei Penman-Montheith;
elaborarea Buletinelor Agrometeo-
rologice, care includ diagnoza şi 
prognoza agrometeorologică la nivelul 
întregului teritoriu agricol al ţării;

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

informări agrometeorologice specia-
lizate elaborate la cerere, respectiv 
societăţi de profil agricol sau asigurări 
agricole, cu referire îndeosebi la 
impactul condiţiilor agrometeorologice 
în anul agricol 2015-2016, în diferite 
zone de cultură sau culturi agricole, 
pomi fructiferi şi viţa de vie;

diseminarea informaţiilor agrometeo-
rologice (diagnoze şi prognoze) către 
utilizatori, respectiv factori de decizie, 
fermieri, societăţi de profil agricol, 
publicaţii de specialitate şi mass-media 
(presa, televiziune, radio Antena 
Satelor).

Elaborarea informaţiilor meteo-
rologice si agrometeorologice, sunt dife-
renţiate pe regiuni agricole, tipuri de 
culturi şi genotipuri, validate şi gestionate 
pe baza unor programe informaţionale 
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concepute modular pe structuri de date 
specializate care reprezintă în totalitate 
SISTEMUL DE MONITORING AGRO-
METEOROLOGIC. Acest sistem de 
monitorizare realizează colectarea în   
flux operaţional şi prelucrarea zilnică       
a parametrilor meteorologici si agro-
meteorologici specifici şi constituie în 
ansamblul sau baza de date termice şi 
hidrice necesară pentru calculul indica-
torilor agrometeorologici. Modul de 
prelucrare şi interpretare a datelor 
meteorologice din punct de vedere 
agrometeorologic se realizează utilizând 
aplicaţii specifice, respectiv AGRO-
SYNOP,  AGROSERV ş i  AGRO-
TEMPSOL. Datele agrometeorologice 
reprezintă informaţii de specialitate 
provenite de la staţiile meteorologice cu 
program agrometeorologic din reteaua 
naţională de meteorologie (66 staţii) şi 
care sunt considerate reprezentative 
pentru suprafeţele de interes agricol din 
Romania.

Activitatea operaţională de agro-
meteorologie are ca principal produs 
BULETINUL AGROMETEOROLOGIC  
ce include diagnoza şi prognoza 
condiţiilor meteorologice şi agrometeo-
rologice, precum şi recomandări de 
specialitate privind calendarul lucrărilor 
agricole.

Pe parcursul anului 2016 s-au 
realizat 53 de buletine agrometeorologice
săptamânale la nivel de ţară (care conţin 
diagnoze şi prognoze), ce au cuprins un
total de 913 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 83 de imagini digitale ce redau 
starea de vegetaţie a culturilor agricole în 
platformele agrometeorologice aflate   
sub observație în cadrul programului     
de măsurători agrometeorologice de la 

 

 

 

 

staţiile meteorologice cu program 
agrometeorologic din reţeaua naţională. 

Totodată, în anul 2016 s-au 
elaborat 366 de prognoze agrometeo-
rologice săptămânale regionale, astfel: 
Oltenia-53, Muntenia-53, Moldova-52, 
Transilvania și Maramureș-52, Dobrogea-
52, Banat-Crișana-52, precum și prog-
noza agrometeorologică la nivelul 
României-52. Aceste prognoze agro-
meteorologice conţin informaţii privind 
evoluţia condiţiilor meteorologice şi agro-
meteorologice, recomandări de specia-
litate 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 75...100%.

În anul 2016, săptămânal, bilunar 
sau lunar, s-au realizat și transmis 74 arti-
cole 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;
• GROUPAMA asigurări – 12 articole.

De asemenea, pe baza informa-
ţiilor 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 40 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 elabo-
rate lunar cu o anticipaţie de 1-3 luni, au un 
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caracter orientativ şi oferă o perspectivă 
generală asupra posibilităţii producerii 
fenomenului de secetă pedologică sau a 
exceselor de umiditate în sol pe întreaga 

Estimare: 31 august 2016 Realizat: 31 august 2016

Rezerva de 
umiditate în 

stratul de sol 
0-100 cm

Conținutul de umiditate va prezenta 
valori scăzute (secetă pedologică 
moderată) şi deosebit de scăzute 
(secetă pedologică puternică şi 
extremă), în cea   mai mare parte a 
zonelor de cultură. Aprovizionarea cu 
apă a solului se va încadra în limite 
satisfăcătoare în jumătatea de est a 
Maramureșului, vestul, nordul, local  
în sudul și sud-estul Transilvaniei.

Deficite de apă în sol (secetă 
pedologică moderată, puternică şi izolat 
extremă) se înregistrează în Dobrogea, 
pe suprafețe extinse din Muntenia, 
sudul și local în estul Olteniei, estul, 
sudul, nord-estul și vestul Moldovei.

Rezerva de umiditate prezintă valori 
satisfăcătoare (AS) până la apropiate 
de optim (ApO) şi optime (AO), în 
B a n a t ,  C r i ș a n a ,  M a r a m u r e ș ,  
Transilvania, nordul și izolat în centrul 
Olteniei, local în nord-vestul și centrul 
Moldovei, nordul și vestul Munteniei.

Porumb Estimare Realizat

perioadă de vegetaţie a culturilor de    
grâu de toamnă şi porumb, în funcţie      
de perspectiva evoluţiei precipitaţiilor 
lunare.
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SISTEMUL DE OBSERVAȚII 
METEOROLOGICE

OBSERVAȚII 
METEOROLOGICE DE SUPRAFAȚĂ

Rețeaua meteorologică națională

În anul 2016, toate stațiile meteorologice     
din cadrul Administrației Naționale de 
Meteorologie au funcționat cu echipamente 
automate, în urma implementării proiectului 
“Dezvoltarea sistemului național de moni-
torizare și avertizare a fenomenelor meteo-
rologice periculoase pentru asigurarea 
protecției vieții și a bunurilor materiale”, 
finanțat prin Programul Operațional Sectorial 

de Mediu (fig. 1). Prin noua arhitectură de 
transmitere a datelor meteorologice s-a 
realizat în primul rând îmbunătățirea    
timpului de răspuns al sistemului în cazul 
manifestării fenomenelor meteorologice 
periculoase și transmiterea datelor meteo-
rologice de la nivelul stației meteorologice  
într-un mod mai eficient. Noua platformă 
software dedicată, care a fost dezvoltată și 
implementată la nivelul stațiilor meteo-
rologice, corespunde cerințelor actuale din 
domeniu, permițând efectuarea mai multor 
operațiuni și vizualizarea datelor meteo-
rologice fără intermediul structurilor alfa-
numerice, (fig.  2).

În dotarea stațiilor meteorologice 
automate sunt incluse traductoare specia-
lizate pentru efectuarea de măsurători 
automate  de: radiație solară globală, radiație 
difuză și netă, durată efectivă de strălucire a 

Fig. 1. Rețeaua națională de stații meteorologice administrată de 
Administrația Națională de Meteorologie
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Fig. 2. Captură de ecran din noua aplicație de tip Consolă

Soarelui, vizibilitate orizontală și fenomene 
meteorologice, grosime strat de zăpadă.

Posturile pluviometrice au efectuat  
pe tot parcursul anului 2016 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 2016 conform programelor 
stabilite. De exemplu, 87,7% din mesajele 
meteorologice elaborate la nivelul stațiilor 

meteorologice au reprezentat mesaje sinop-
tice, 3,7% au fost mesaje ALERT (de tip 
avertizări, agravări, meteor roşu)  naționale 
asupra fenomenelor meteorologice pericu-
loase care s-au manifestat la stațiile 
meteorologice, 6,3% au conținut date 
climatologice necesare alimentării continue a 
bazei naţionale de date prin intermediul 
mesajelor CLIMAT I și II, 1,8 % au reprezentat 
informațiile transmise de către posturile 
pluviometrice și 0,1 % informațiile referitoare 
la măsurătorile de nivologie (fig. 3).

Fig. 3. Ponderea tipurilor de mesaje meteorologice elaborate de către stațiile meteorologice 
din rețeaua națională
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și porumb Totodată, s-a continuat validarea și 
organizarea bazei de date fenologice la 
culturile de grâu de toamnă, porumb, floarea-
soarelui, viță de vie și pomi fructiferi, în anul 
agricol 2015-2016. Standardizarea obser-
vațiilor fenologice realizate în platformele 
agrometeorologice din rețeaua de specialitate 
s-a efectuat conform BBCH-cod, (BBCH – 
Monograph/ Growth Stages of Plants, 
Germany, 1997, ISBN 3-8263-3152-4) 
aplicând principiile de identificare și încadrare 
a fazelor fenologice specifice fiecărei specii 
agricole.

În cursul anului 2016, activitatea de 
nivometeorologie s-a desfăşurat în cadrul 
Serviciului Regional de Prognoză a Vremii 
Sibiu şi la cele patru staţii meteorologice cu 
program nivologic din zona montană 
monitorizată, unde se fac observaţii şi 
măsurători asupra stratului de zăpadă: 
Predeal (1090m), Sinaia (1510m) şi Vârful 
Omu (2505m), din cadrul C.M.R. Muntenia, 
pentru Munţii Bucegi şi Bâlea-Lac (2055m), 
din cadrul C.M.R. Transilvania-Sud, pentru 
versantul nordic al Munţilor Făgăraş. Au fost 
efectuate 1092 observaţii nivometeorologice 
zilnice pentru sezonul de iarnă 2015-2016, 
începînd de la 01 ianuarie şi până în 31 martie 
la staţia Predeal, 15 aprilie la Sinaia, 15 iunie 
la Bâlea-Lac şi 30 iunie la Vârful Omu. La 
sfârşitul anului, pentru sezonul de iarnă 2016-

. 

OBSERVAȚII 
NIVOMETEOROLOGICE

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

Colectivul Rețea Meteo din cadrul 
Laboratorului de Coordonare a Rețelei de 
Radare, Sateliți, Stații Meteo și Tehnici de 
Prognoză Nowcasting a avut în vedere pe tot 
parcursul anului 2016 recuperarea și 
actualizarea permanentă a metadatelor 
stațiilor și posturilor meteorologice, necesare 
programelor de validare a datelor meteo-
rologice actuale și istorice. Pe tot parcursul 
anului 2016 s-a menținut un contact 
permanent cu O.M.M., referitor la actualizările 
codurilor meteorologice și a metadatelor 
stațiilor meteorologice incluse în platforma 
OSCAR/Surface, ce a fost dată în exploatare 
Membrilor începând cu luna mai 2016.

În cursul anului 2016 s-a continuat 
Programul de observații și măsurători 
agrometeorologice pentru cele 66 de stații 
meteorologice din rețeaua de specialitate în 
scopul asigurării fluxului operațional de 
informații privind analiza dinamicii para-
metrilor meteorologici cu impact asupra 
agriculturii.

Informările agrometeorologice au 
inclus date specializate, respectiv indici 
termici, hidrici, starea solului la suprafață și   
în adâncime, starea fito-sanitară, precum și 
caracteristicile fenologice în funcție de 
sezonul de vegetație a culturilor agricole 
(perioada rece/noiembrie-martie și caldă 
/aprilie-octombrie), aria de cuprindere fiind la 
nivel național sau regiuni de interes agricol – 
Moldova, Dobrogea, Muntenia, Oltenia, 
Banat-Crișana și Transilvania-Maramureș. 

Automatizarea fluxului de date  
privind umiditatea solului a permis trans-
miterea în timp util a informațiilor referitoare  
la starea solului, pe profile diferite (0-20 cm,  
0-50 cm și 0-100 cm) și date calendaristice 
specifice pentru culturile de grâu de toamnă  

OBSERVAȚII 
AGROMETEOROLOGICE
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2017, au fost consemnate 432 observaţii    
zilnice la toate staţiile, începând cu data de  
08 noiembrie. În total, pe parcursul anului 
2016, au fost efectuate 1524 observaţii. 

Monitorizarea stratului de zăpadă 
şi evaluarea riscului de producere 

a avalanşelor.

Metodologii de evaluare a riscului de 
avalanşă

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: 87 în perioada 01 ianuarie – 16 iunie 
2016 (pentru sezonul de iarnă 2015-2016) şi  
7 în intervalul 16 noiembrie – 31 decembrie 
2016 (pentru sezonul de iarnă 2016-2017); în 
total 94 de măsurători.

În sezonul 2015-2016, primele   
sondaje şi profile stratigrafice s-au făcut        
în 27 noiembrie 2015 la Vârful Omu şi    
Bâlea-Lac, 4 decembrie la Sinaia-platformă  
şi 21 ianuarie la Predeal, iar ultimele în         
16 iunie 2016 la Vârful Omu, 30 mai 2016       
la Bâlea-Lac, 31 martie 2016 la Sinaia şi        
11 februarie 2016 la Predeal – Clăbucet. În 
sezonul 2016-2017, singurul sondaj efectuat 
în cursul anului 2016 a fost la Bâlea-Lac, în  
16 noiembrie 2016.

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 pe parcursul întregului 
sezon (fig. 1).

Stratul de zăpadă format s-a menţinut 
continuu la Sinaia până în 24 februarie 2016, 
după care,  până la 1 aprilie 2016, au mai fost 
episoade trecătoare de ninsoare şi strat de 
zăpadă discontinuu. La Predeal stratul de 
zăpadă a fost continuu până în 5 martie,    
apoi discontinuu până în 31 martie. La   
Bâlea-Lac şi Vârful Omu, stratul de zăpadă a 
fost continuu până în 04, respectiv 20 iunie 
2016.

Grosimea maximă a stratului de  
zăpadă din platforma staţiilor meteorologice 
cu program nivologic s-a înregistrat la Vârfu 
Omu în data de 26 mai 2016 şi a avut  
valoarea de 238 cm. La celelalte staţii, valorile 
cele mai mari au fost de 172 cm la Bâlea-Lac 
(28-29 martie), 48 cm la Sinaia (28 martie)     
şi 57 cm la Predeal (19-20 ianuarie). La  Vârfu 
Omu, zăpada a măsurat peste 200 cm timp  
de 26 de zile consecutive (între 5 şi 31 mai 
2016) (fig. 2).

Din graficul anual al parametrilor 
nivometeorologici măsuraţi zilnic, se observă 
variaţiile importante ale grosimii stratului de 
zăpadă (fig. 3), ca şi alternanţa perioadelor 
mai reci cu unele calde, care a favorizat 
topirea parţială şi umezirea zăpezii (fig. 4). 

În cursul sezonului 2015-2016, la  
SRPV Sibiu au fost elaborate 115 buletine 
nivometeorologice zilnice şi 19 informări 
bisăptămânale privind riscul de avalanşă      
în zonele montane monitorizate (Bucegi         
şi Făgăraş), iar în sezonul 2016-2017,          

Fig. 1. Profilul stratigrafic, al rezistenţei şi temperaturii de la Predeal-Clăbucet (2016.02.11), 
Sinaia 1500-platformă (2016.01.21), Bâlea-Lac (2016.12.07) şi Vârfu Omu (2016.04.07)
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Fig. 2. Aplicaţia Gelinivww 3.3.2: Graficul parametrilor nivometeorologici măsuraţi la staţiile cu program 
nivologic Predeal, Sinaia, Bâlea-Lac şi Vârfu Omu în perioada decembrie-aprilie din sezonul 2015-2016

Fig. 3. Variaţia grosimii stratului de zăpadă la 
staţiile cu program nivologic şi zilele cu avalanşe 

din sezonul 2015-2016  

Fig. 4. Frecvenţa de estimare a gradului maxim 
de risc de avalanşă la scara celor două masive 
montane monitorizate, în sezonul 2015 -2016

17 buletine nivometeorologice zilnice şi         
7 informări bisăptămânale. În total, în     
cursul anului calendaristic 2016, au fost  
emise 132 buletine nivometeorologice zilnice 
şi 26 informări bisăptămânale.

Luând în considerare riscul maxim   
de avalanşă estimat, cel mai frecvent 
estimate au fost, în  ordine,  cel moderat-2  
(90 cazuri), însemnat-3  (72 cazuri), mare-4 (8 
cazuri) şi redus-1 (6 cazuri). Nu a fost estimat 
riscul foarte  mare-5.

Pe parcursul sezonului de iarnă, atât  
în masivele monitorizate cât şi în celelalte 
masive montane din ţară, au fost 39 de 
consemnări privind avalanşele şi curgerile    
de zăpadă observate în teren. Nu a fost nicio 
victimă decedată, dar au fost afectate şosele 
şi fondul forestier. În ceea ce priveşte  
perioada în care au fost raportate cazuri de 
avalanşă, cele mai multe au fost în luna   
aprilie (10), apoi în martie (9), mai (8), 
decembrie (6), februarie (4), noiembrie şi 
ianuarie (1). 
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Cazuri de avalanşă din cursul  anului 
2016

Pe parcursul sezonului de iarnă  
2015-2016 au fost consemnate 39 cazuri     
de avalanşe, atât în masivele monitorizate  
cât şi în celelalte masive montane din ţară.

2016.01.24, Făgăraş, Valea Capra; 
foto/info: Nagy Rudolf

2016.02.18, Făgăraş, Valea Doamnei; 
info: http://avalanse.blogspot.ro/

2016.02.18, Bucegi, Valea Bucşoiului; 
foto: Sebastian Popa

2016.03.10, Făgăraş, Şaua Doamnei; 
foto: Alain Bălău

2016.03.26, Făgăraş, Valea Bâlii

2016.03.31-04.03, Făgăraş, Vf. Museteica; 
foto Ion Sănduloiu

2016.03.31, Făgăraş, Căldarea Bâlii; 
info: staţia meteo
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2016.04.12, Făgăraş, Valea Bâlii; 
foto: Alain Bălău 

2016.04.13, Făgăraş, Căldarea Bâlii; 
foto Viorel Paştea, Alain Bălău

2016.04.16, Leaota; 
foto: Sergiu Olteanu, Stefania Mocanu

2016.04.27, Făgăraş, Căldarea Bâlii; 
info: staţia meteo

2016.05.01, Bucegi, versantul Obârşiei Mari; 
info: staţia meteo

2016.05.22, Bucegi, versantul Obârşiei Mari; 
info: staţia meteo

2016.05.28, Bucegi, Valea Morarului; 
info: Radu Manta
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2016.12.29, Făgăraş, căldare Bâlea-Lac

Cursuri, întruniri, consfătuiri şi sesiuni 
ştiinţifice

În cursul anului 2016, membrii colectivului de 
nivometeorologie au participat şi la diferite 
cursuri, întruniri, consfătuiri şi sesiuni 
ştiinţifice:

În cadrul proiectului Snowball, au fost 
efectuate trei campanii de măsurători în 
zona staţiilor meteorologice Bâlea-Lac şi 
Sinaia, cu acest prilej fiind efectuate şi 
măsurători nivologice pentru verificarea 
anuală şi actualizarea cunoştinţelor 
personalului de la staţiile meteorologice şi 
SRPV Sibiu:

2016.02.25_măsurători Valea Argeşului 
(fig. 5);

2016.03.17-18_măsurători SINAIA   
(fig. 6);

2016.04.07_măsurători SINAIA, Vf. 
Omu (fig. 7).

Fig. 5. Făgăraş - Valea Argeşului, 1964 m altitudine; profilul de rezistenţă, temperatură şi stratigrafic; 
Adrian Paşol

Fig. 6. Bucegi – Valea Dorului 1809 m altitudine; profilul de rezistenţă, temperatură şi stratigrafic; 
Cristian Grecu

Fig. 7. Bucegi, Valea Dorului: 1888 m, 1836 m, 1794 m
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Cursuri de instruire:

Curs de pregătire în domeniul meteo-
rologic şi nivologic, în cadrul Şcolii Naţionale 
de Meteorologie, la Centrul de Perfecţionare 
a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Montan  
Sinaia, în perioada 16-18.03.2016. O parte 

Fig. 8. 2016.03.16 -18, aspecte de la măsurătorile de pe Vf. Furnica, Bucegi, 
în cadrul cursului cu jandarmii montani

importantă a cursului a reprezentat-o  
aplicaţia pe teren. Cursul a fost susţinut de    
dl. Grigore Gheorghe Irinel, meteorolog la 
Staţia Meteorologică Sinaia. Au participat     
19 cursanţi, cărora li s-a înmânat câte o 
diplomă de absolvire din partea Școlii 
Naționale de Meteorologie (fig. 8).

OBSERVAŢII DE ALTITUDINE

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

Radiația solară –

În regim de activitate curentă, colec-
tivul de radiometrie a analizat datele de 
radiație din rețea, în mod special cele de 
radiație difuză, pentru a controla corecti-
tudinea umbririi senzorilor de măsură. 
Monitoringul datelor radiometrice (radiaţia 
solară directă, difuză, globală şi reflectată, 
bilanţ radiativ şi iluminare naturală) a constat 
în controlul tehnic și etalonarea aparaturii 
radiometrice de la trei stații cu etalonul 
actinometric termoelectric de tip Linke 
Feussner și piranometrul tip B&W – 002.

Chimia aerului – 

Ozon total – 

Observaţii de altitudine

 Datele de chimie a 
aerului (bioxidul de azot, ozonul troposferic   
și aciditatea precipitațiilor) obținute la stația 
GAW (Global Atmospheric Watch) de la 
Fundata au fost controlate și validate și         
s-au efectuat prelucrările statistice în  
vederea determinării valorilor medii lunare și  
a valorilor maxime și minime înregistrate în 
2016.

În anul 2016 a continuat 
efectuarea măsurătorilor de ozon total la 
București, înregistrarea acestora în baza de 
date şi transmiterea lor la centrele mondiale 
de colectare din Grecia şi Canada. Determi-
narea conținutului total de ozon s-a efectuat 
zilnic (exceptând zilele cu precipitații), într-un 
interval cât mai larg de grosimi optice ale 

00 00
atmosferei, în general între orele 09 -16  
(timp local). 

 – Programul 
de măsurători meteorologice în altitudine a 
continuat la Observatorul Aerologic Bucureşti 
cu două radiosondaje pe zi (la termenele 

00 00standard 00  şi 12  UTC). Măsurătorile au 
fost efectuate cu echipamente de radio-
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sondaj DigiCORA III, modernizate pentru tipul 
de radiosonde RS 92 și sistemele de 
determinare a vântului Loran-C si GPS. 

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

00standard de observaţie 06  UTC, la stația 
aerologică București.

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

Monitoringul datelor aerologice 

OBSERVAŢII RADAR

Radarele meteorologice din cadrul Rețelei 
Naționale de Radare Meteorologice furni-
zează date deosebit de importante despre 
distribuția spațio-temporală a sistemelor 
noroase (ex. stadiu de dezvoltare, direcție și 
viteză de deplasare, tendință de evoluție), 

precipitațiile asociate acestora, precum și  
alte fenomene meteorologice asociate       
(ex. căderi de grindină, precipitații abundente, 
intensificări ale vântului). Aceste date au 
contribuit semnificativ în procesul de 
monitorizare a fenomenelor meteorologice   
în România, aducând, de asemenea, o 
contribuție importantă în procesul de emitere 
a avertizărilor de vreme severă, de tip 
nowcasting. Acest lucru a fost posibil   datorită 
unei foarte bune disponibilități    medii anuale  
a datelor radar.

O deosebită importanţă în prelevarea 
şi calitatea datelor radar o are zona în care 
radarul respectiv operează, în particular 
zonele cu topografie complexă. Astfel, a     
fost evaluată strategia de scanare a   
radarelor meteorologice, prin efectuarea 
calcului ecranării fasciculului radar la 
altitudinile cât mai mici, aproape de   
suprafața solului, acolo unde sunt foarte 
importante estimările intensității și acumulării 
cantității de precipitații. Mai mult, a fost 
investigată acoperirea radar la diferite    
nivele de înălțime în atmosferă, relativ la 
altitudinea terenului. Datele utilizate în 
investigarea influenţei topografiei asupra 
propagării fasciculului radar şi implicit   
asupra calităţii datelor radar sunt reprezentate 
de modelul digital de teren (DEM), rezoluţia 
spaţială a grilei fiind de 250x250 m. Calculul 
procentului de ecranare al fasciculului      
radar a fost realizat luându-se în considerare 
înălţimea centrului fasciculului radar de o 
anumită elevație a antenei, la o anumită 
distanţă faţă de radar şi modul de interacţie   
al radiaţiei electromagnetice cu terenul. 
Rezultatul final îl reprezintă harta de       
blocaj a fasciculului radar pentru diferite  
locaţii  radar și diferite unghiuri de elevaţie.       
Figura 1 ilustrează harta procentului de 
ecranare a fasciculului radarului meteorologic 
de la București, la unghiul de elevație a 
antenei de 0.5°. Se observă că procentul 
ecranării depășeste 10%, atingând chiar 80%, 
pe un sector de azimut ce corespunde zonei 
de munte din nordul amplasamentului radar. 
Înseamnă că în acea zonă, măsurătorile 
efectuate la unghiul de 0.5° prezintă limitări.

Pentru a evalua detecția cât mai  
precisă a precipitațiilor atmosferice, s-a 
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Fig. 1. Harta procentului de ecranare a 
fasciculului radarului meteorologic de la 

București, la unghiul de elevație al antenei 
de 0.5°

Fig. 2. Acoperirea radarului meteorologic 
de la București, intervalele de altitudine 
0-600 m, 600-1200 m și 1200-3000 m.

calculat acoperirea radar (detecția) până la 
altitudinea de aproximativ 3000 m (10000 ft) 
deasupra solului. Pentru acest lucru, a fost 
construit un algoritm de calcul ce a inclus 
datele de blocaj al fasciculului radar și 
înălțimea terenului. După ce a fost calculat 
procentul blocajului fasciculului radar la     
mai multe elevații ale antenei, utilizând   
datele de teren (DEM) și altitudinea deasupra 
nivelului antenei radar la care se propagă 
fasciculul radar, acesta a fost folosit pentru    
a genera harta de acoperire la diferite   
înălțimi  deasupra solului. De menționat este 
faptul că, dacă primul unghi de elevație este   
ecranat cu mai mult de 50%, atunci se ia        
în considerare propagarea fasciculului la 
elevația superioară, cu condiția ca acesta    
din urmă să nu fie la rândul lui ecranat mai  
mult de 50%. În cazul radarului de la  
București se observă o bună acoperire în 
intervalele de altitudine de 0-600 m, 600-  
1200 m, 1200-3000 m, în aproape toată aria 
de acoperire, exceptând zona unde procentul 
blocajului depășește 50% (fig. 2). Astfel, harta 
este în acord cu prezența terenului în aria     
de acoperire și cu propagarea fasciculului 
radar în atmosferă.

Evaluarea acoperirii radar pentru 
diferite intervale de altitudine deasupra  
solului constituie o informație foarte utilă în 
cunoașterea limitărilor și potențialului de 
detecție a formațiunilor noroase atmosferice  
și a câmpului de precipitații asociat acestora, 
cu radarele meteorologice, conducând, mai 
departe, la o analiză îmbunătățită a situației 
meteorologice în aria de acoperire a unui 
radar meteorologic dat.

OBSERVAȚII SATELITARE

În anul 2016 a fost instalat și testat 
softul ADAGUC (Atmospheric Data Access for 
the Geospatial User Community), în vederea 
introducerii în activitatea operativă.

ADAGUC a fost selectat deoarece 
este un software ușor de implementat        
într-un mediu operativ și permite vizualizarea 
datelor în format hdf/netcdf și exportul 
acestora în alte formate (tiff etc.) și de 
asemenea suprapunerea câmpurilor meteo-
rologice peste imagini și/sau produse 
satelitare. ADAGUC utilizează servicii de       
tip Web Mapping Services (WMS) pentru 
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vizualizarea online a datelor, Web Feature 
Services (WFS) pentru descărcarea datelor 
vectoriale și de tip Web Coverage Services 
(WCS) pentru descărcarea datelor tip 
raster.Un alt avantaj îl reprezintă eliminarea 
transferurilor automate/manuale multiple    
via ftp către stațiile dedicate vizualizării 
datelor, prin accesul direct al datelor aflate pe 
un singur server.

ADAGUC a fost testat cu mai multe 
imagini și produse satelitare:

1. Date MSG, cele 12 canale au fost 
convertite în formatul standard ADAGUC 
(hdf5 KNMI) și trimise via ftp către  
serverul ADAGUC. Acest software are o 
componentă de vizualizare (ADAGUC 
Viewer), care se bazează pe serviciul 
WMS (Web Map Service) și cu ajutorul 
căreia datele pot fi vizualizate de către 
utilizatori (fig. 1 și 2).

Fig. 1. Exemplu de canal MSG IR13.4 25.02.2016 – ADAGUC Viewer

Fig.  2. Exemplu de canal MSG HRV 16.02.2016 –  ADAGUC Viewer
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2. Produsele satelitare MSG RGB (12 pro-
duse) au fost convertite în format NetCDF 
și trimise via ftp către serverul local 
ADAGUC (fig.  3 și 4).

3. Produsele satelitare MSG MPEF CLM 
(Cloud Mask) și MSG MPEF CTH (Cloud 
Top Height au fost convertite în format 
NetCDF și trimise via ftp către serverul 
local ADAGUC (fig.  5 și 6).

4. Produsele satelitare LandSAF Evapo-
transpirația și LandSAF Temperatura 
Suprafeței Solului au fost convertite din 
format HDF5 în NetCDF și trimise via ftp 
către serverul local ADAGUC (fig.  7 și 8).

5. Produsule satelitare LandSAF Fluxul   
de undă lungă descendent și LandSAF 
Fluxul de undă scurtă descendent au    
fost convertite din format HDF5 în NetCDF 
și trimise via ftp către serverul local 
ADAGUC (fig.  9 și 10).

 

6. Produsele satelitare HSAF – Indicele 
profilului de umiditate a solului în regiu-
nea rădăcinilor calculate prin metoda 
asimilării datelor de la scaterometru 
H14 (0-7 cm) și H14   (100-289 cm) au 
fost convertite din format HDF5 în NetCDF 
și trimise via ftp către serverul local 
ADAGUC (fig. 11 și 12).

Produsul satelitar 

În anul 2016 au fost adaptate și testate mai 
multe produse satelitare în vederea 
implementării în activitatea operativă:

7. METEOSAT DLI 
(METEOSAT Downward Longwave 
Irradiance – Radiația Solară de undă   
lungă descendentă) este obținut în mod 
operațional în cadrul centrului OSI-SAF 
(Ocean and Sea Ice Satellite Application 
Facility), (fig. 13).

Descrierea produsului METEOSAT DLI:
•  acoperire: 60°lat N și S, 60°lon E și V;

ACTIVITĂȚI OPERATIVE DE BAZĂ

Fig.  3. Exemplu de MSG RGB Natural Color 30.03.2016 –  ADAGUC Viewer
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Fig. 4. Exemplu de MSG RBG Airmass 30.03.2016 – ADAGUC Viewer

Fig. 5. Exemplu de MSG MPEF CLM 26.04.2016 - ADAGUC Viewer
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Fig. 6. Exemplu de MSG MPEF CTH 26.04.2016 –  ADAGUC Viewer

Fig. 7. Exemplu de LandSAF Evapotranspirația, 27.05.2016 ora 09:00 –  ADAGUC Viewer
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Fig.  8. Exemplu de LandSAF Temperatura Suprafeței Solului, 

27.05.2016 ora 08:45 –  ADAGUC Viewer

Fig.  9. Exemplu de LandSAF – Fluxul de undă lungă descendent, 

24.06.2016 ora 05:30 –  ADAGUC Viewer
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Fig. 10. Exemplu de LandSAF – Fluxul de undă scurtă descendent, 

24.06.2016 ora 05:30 – ADAGUC Viewer

Fig. 11. Exemplu de H-SAF – Indicele profilului de umiditate a solului în regiunea rădăcinilor, calculat 

prin metoda asimilării datelor de la scaterometru (0-7 cm), 25.07.2016 –  ADAGUC Viewer



RAPORT  ANUAL 
2016

60

ACTIVITĂȚI OPERATIVE DE BAZĂ

RAPORT  ANUAL  2016

Fig. 12. Exemplu de H-SAF – Indicele profilului de umiditate a solului în regiunea rădăcinilor, calculat 

prin metoda asimilării datelor de la scaterometru (100-289 cm), 25.07.2016 –  ADAGUC Viewer

Fig. 13. Produs METEOSAT DLI (22.09.2016, ora 12:00 UTC)
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• date satelitare utilizate: Meteosat-

10/SEVIRI;

•  rezoluție temporală: 1 produs/oră și   1 

produs/zi;

• diseminarea datelor: EUMETCast    

(în format GRIB2) și Ifremer FTP      

(în format NetCDF)

•  formatul datelor: GRIB2/NetCDF

8. Produsul satelitar Surface Incoming    

short-wave radiation – SIS (Radiația 

solară incidentă de lungime de undă scurtă)  

este obținut în cadrul centrului  CM-SAF 

(The Satellite Application Facility on 

Climate Monitoring), (fig.  14).

Produsul este operațional pentru 

următoarele seturi de date satelitare:

– AVHRR/Sateliți polari orbitali pentru 

următoarele acoperiri: arie de bază 30° și     

80° lat N, 60° lon E și V (zilnic, perioada 

operațională 01.11.2004 – prezent);

Descrierea produsului SIS, Seviri/ 

MSG:

– acoperire: MSG full disk (include 

Europa, Africa, Oceanul Atlantic) în 

perioada 01.05.2007– prezent;

–  rezoluție temporală: 1 produs/zi;
2

–  rezoluția spațială: 15x15 km ;

–  d i s e m i n a r e a  d a t e l o r :  v i a  

EUMETCast;

–  formatul datelor: HDF5/NetCDF.

9. Produsul satelitar Reflected solar 

radiative flux at top of atmosphere – TRS 

(Radiația solară reflectată la limita 

superioară a atmosferei) este obținut în 

cadrul centrului CM-SAF (The Satellite 

Application Facility on Climate Monitoring), 

(fig.  15).

Descrierea produsului TRS:

– date satelitare utilizate: Seviri/MSG și 

Aqua/Terra;

– acoperire: MSG full disk (include 

Europa, Africa, Oceanul Atlantic), 

zona de bază CM-SAF (30N-80N, 

60V-60E), zona arctică;

Fig. 14. Produs CM-SAF SIS (proiecție sinusoidală) (04.11.2016, ora 00:00 UTC)
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–  perioada operațională: 01.02.2004 – 

prezent;

– rezoluție temporală: 1 produs/zi, 

1produs/lună;
2

– rezolutia spațială: 45x45 km , 
2 

100x100 km  în regiunile polare;

– proiecție: sinusoidală;

– diseminarea datelor: via EUMETCast;

–  formatul datelor: HDF5/NetCDF.

În acest an s-a continuat activitatea  

de recepție și prelucrarea datelor digitale     

de la sateliții meteorologici operaționali. 

Recepția fluxului EUMETCast Europa  

(banda KU), în noul standard DVB-S2, s-a 

desfășurat fără întreruperi, nivelul semnalului 

recepționat s-a situat în limitele calculate 

pentru poziția geografică a stației de recepție 

(București Băneasa), pentru mărimea și tipul 

antenei de recepție și a LNA. De asemenea, 

valoarea BER (Bit Error Rate) a transmisiei 

digitale nu a scăzut sub limita minimă 

acceptată pentru o transmisie fără erori. 

Transmiterea datelor către utilizatorul 

principal, Centrul Național de Prognoză, a 

corespuns segmentului de diseminare din 

schema de prelucrări operative. S-a continuat 

transferul fișierelor utilizând protocolul 

TCP/IP.

Stocarea corespunde unei secvențe 

speciale în schema de prelucrare operativă   

și constă în conservarea temporară de  

imagini digitale (METEOSAT-10). Produsele 

MSG RGB obținute au fost în continuare 

stocate pe serverul ftp STORAGE, în   

vederea conservării pe termen îndelungat și  a 

accesului on-line.

A continuat obținerea operativă a 

produselor RGB din imaginile MSG-3          

(12 produse) care permit scoaterea în 

Fig. 15. Produs CM-SAF TRS (proiecție sinusoidală) (01.12.2016, ora 00:00 UTC)
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evidență a fenomenelor meteorologice cum  

ar fi ceața, norii de furtună etc. De asemenea 

a continuat obținerea operativă a  produselor 

LandSAF din imaginile MSG-3 și anume: 

DSSF (fluxul de radiație de unde scurte 

incident la suprafață), DSLF (fluxul de  

radiație de unde lungi incident la suprafață), 

LST (temperatura la suprafața solului), SC 

(delimitarea zonelor acoperite cu zăpadă), 

FAPAR (fracțiunea de radiație absorbită de 

vegetația activă), LAI (indicele suprafeței 

foliare), FVC (fracțiunea acoperii suprafeței 

cu vegetație). Produsele SAFNWC/MSG    au 

fost diseminate în continuare către DESWAT, 

fără întreruperi.

A continuat obținerea în regim 

operativ a produsului satelitar O3MSAF 

“Indicele UV în condiții de cer senin la  

amiază”, acesta putând fi accesat pe pagina 

de intranet a Administrației Naționale de 

Meteorologie.

SISTEMUL NAȚIONAL DE 
TELECOMUNICAȚII 
METEOROLOGICE

Sistemul Meteorologic Integrat Naţional 

(SIMIN) are la bază un sistem de telecomu-

nicaţii meteorologice specializat, având o 

reţea de telecomunicaţii meteorologice    care 

asigură conectivităţile şi transferul operativ al 

datelor primare şi prelucrate în întreaga reţea 

meteorologică a Administraţiei Naţionale de 

Meteorologie.
Prin această reţea de telecomunicaţii, 

datele şi produsele meteorologice sunt 
colectate de la amplasamentul senzorilor       
şi locaţiilor 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: datele de suprafață şi aerologice, 
informaţiile de la sateliţii meteorologici, 
produse radar la nivelul   întregii țări, produse 
GRIB din modelele meteorologice etc.).

În anul 2016, 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 figura1.

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

Reţeaua WAN VSAT este soluţia 
principală care conectează în rețea 4 ampla-
samente radar (Bârnova, Medgidia, 
Târnăveni şi Oradea), 6 SRPV-uri (Bacău, 
Constanța, Sibiu, Cluj, Timişoara şi Craiova) 
şi CNPM Bucureşti, fiind o reţea full-duplex cu              
11 noduri. 

 Reţeaua VSAT permite şi transmisia 
“multicast” a datelor meteorologice de la 
CNPM către toate SRPV-urile. Volumul 
datelor transmis în mod multicast este      
mare şi în continuă creştere în 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  
automată), iar în restul timpului – pentru alt 
trafic de date decât cel operaţional.
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De asemenea, este configurată o 
reţea VPN, ce conectează staţiile meteo-
rologice judeţene atât cu sediile regionale    
cât şi cu sediul central, utilizată pentru 
transmisia datelor de la staţii şi pentru 
diseminarea datelor la nivel local.

Reţeaua WAN este utilizată în plus şi 
pentru comunicaţii de voce (Voice over IP), 
sistemul fiind realizat cu echipamente  
CISCO. Prin intermediul acestui sistem se   
pot efectua convorbiri telefonice între oricare 
dintre nodurile WAN-ului. Cea mai importantă 
aplicaţie este teleconferinţa zilnică a meteo-
rologului de la CNPM cu colegii de la cele       
7 SRPV-uri.

Arhitectura sistemului de telecomu-
nicaţii este prezentată în figura 1.

Administraţia Naţională de Meteo-
rologie este conectată la Reţeaua Globală    
de Telecomunicații GTS prin infrastructura 
Reţelei Regionale de Comunicaţii de Date 
Meteorologice – RMDCN (Regional Meteo-
rological Data Communication Network). În 
cadrul GTS, Centrul Național București are 
conexiuni cu Centrul Mondial Moscova, cu 
Centrul Regional Sofia şi cu Centrul European 
pentru Prognoze Meteorologice pe Durată 
Medie (ECMWF). Prin aceste conexiuni sunt 
recepţionate  date şi produse meteorologice 
din reţeaua OMM şi sunt transmise datele 
naţionale în mod operativ, astfel încât să fie 
respectate obligaţiile ce revin României în 
cadrul OMM.

Fig. 1.
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SISTEMUL DE MANAGEMENT 
AL FONDULUI NAŢIONAL DE 

DATE METEOROLOGICE

Principalele date primare/brute din Baza      
de Date a Administrației Naționale de 
Meteorologie încărcate în cursul anului    
2016 sunt:

date climatologice generale (orele de 
observație 00, 06, 12, 18 ) și de sinteză de 
la 158 stații automate în funcțiune, 
orare/zilnice/lunare, anul 2016, validate; 

date operative sinoptice (orare) de la    158 
stații pentru 2016, validate formal;

date operative pluvio zilnice de la            
63 posturi pentru 2016, validate formal;

date orare privind durata de strălucire a 
Soarelui de la 82 de stații automate,      
care nu au traductori de radiație solară         
sau traductor de durată de strălucire a 
Soarelui, pe anul 2016 validate; 

date istorice climatologice (date noi 
aferente perioadei de la înfiinţarea staţiilor 
până în anul 1960) de la 12 staţii meteo-
rologice;

date brute din 10 în 10 minute pentru 
principalii parametri meteorologici de la 
140 stații automate pentru anul 2016;

date de precipitații brute pe 1 minut de la 
138 stații  automate pentru sezonul cald 
2016.

Anul 2016 s-a caracterizat prin:

Activitatea de întreținere și administrare    
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.

Dezvoltarea Sistemului de 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 exploa-
tarea operativă integrată în ”Sistemul de 
colectare, transmisie și stocare a datelor 
meteorologice de la stațiile meteorologice 
automate” al organizației, a Aplicației 
Consolă dezvoltată 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 staț i i  meteorologice 
automate”, parte a ”Modernizării sistemului 
rețelei naționale de stații meteorologice de 
suprafață” prin proiectul «Dezvoltarea 
sistemului național de monitorizare și 
avertizare a fenomenelor meteorologice 
periculoase pentru asigurarea protecției 
vieții şi a bunurilor materiale», finanțat în 
cadrul Programului Operațional Sectorial 
Mediu (2007–2013), Axa Prioritară 5 POS 
Mediu “Implementarea infrastructurii 
adecvate de prevenire a riscurilor naturale 
în zonele cele mai expuse la risc", 
Domeniul major de intervenție 1 – Protecția 
împotriva inundațiilor.

Asigurarea suportului tehnic pentru optimi-
zarea exploatării operative în cadrul 
Administraţiei Naţionale de Meteorologie   
a sistemului software AGROMETEO  
pentru colectarea, transmiterea, stocarea  
și prelucrarea centralizată a datelor agro-
meteorologice din rețeaua de specialitate – 
parte a sistemului de agromonitoring ce      
a fost modernizat prin proiectul «Dezvol-
tarea sistemului național de monitorizare   
și avertizare a fenomenelor meteorologice 
periculoase pentru asigurarea protecției 
vieții şi a bunurilor materiale», finanțat       
în cadrul Programului Operațional Sectorial 
Mediu (2007–2013), Axa Prioritară 5 POS 
Mediu “Implementarea infrastructurii adec-
vate de prevenire a riscurilor naturale în 
zonele cele mai expuse la risc", Domeniul 
major de intervenție 1 – Protecția împotriva 
inundațiilor.
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MODELARE NUMERICĂ

GRUPUL ALADIN

Activitatea operaţională

Începând cu data de 01.04.2016 a fost 
introdusă în regim operaţional versiunea 
cy40t1-bf05 a modelului pe arie limitată 
ALARO (ALARO-0), disponibilă la Meteo-
France la sfârşitul anului 2015. Această 
versiune include:

un nou pachet de post-procesare a 
ieşirilor modelului (optimizarea timpului 
de calcul);
suportul pentru utilizarea bi-periodicizării 
Boyd;
schema de suprafaţă externalizată 
SURFEX (“SURFace Externalisée”);
schema de discretizare verticală – VFE 
(vertical finite element);
dezvoltãri pentru schema de convecţie 
PMMC09 implementată în modelul 
global ARPEGE.

În vederea implementării în activitatea 
operaţională, a fost realizată validarea noii 
versiuni de model pentru o perioadă de apro-
ximativ trei luni (05.11.2015 – 25.01.2016).    
În acest scop,  prognozele obținute prin 
integrarea modelului de ora 00 UTC, pentru 
78 de ore de prognoză (cu o frecvență de       
6 ore) au fost evaluate cu ajutorul unor scoruri 
statistice, calculate atât pentru versiunea 
operaţională (cy36) cât şi pentru noua 
versiune (cy40). 

Scorurile statistice utilizate, BIAS 
(eroare medie) şi RMSE (eroarea medie 
pătratică), au fost calculate pentru parametri 
de suprafaţă (temperatura la 2 m, presiunea 
redusă la nivelul mării, viteza vântului la 10 m 
şi umezeala relativă la 2 m) şi de altitudine 
(temperatura, geopotenţialul, viteza vântului 
şi umezeala relativă la nivelurile de presiune 
de 850 şi 500 hPa).  

Pentru verificarea parametrilor de 
suprafaţă, corespondența intre datele de 
model și stațiile meteorologice  a fost 

realizată printr-o interpolare biliniară, pentru 
ambele versiuni de model. Această inter-
polare s-a realizat pentru 157 de staţii “synop” 
din România. În cazul  temperaturii aerului la 
2m s-a aplicat procedura de corecţie a 
altitudinii pentru fiecare staţie “synop”, în 
vederea îndepărtării erorii sistematice ce 
apare din cauza diferenţei dintre orografia 
reală şi cea a modelului. 

Pentru verificarea parametrilor de 
altitudine, a fost utilizată analiza modelului 
global ECMWF. Deoarece rezoluţia orizontală 
a modelului ECMWF este de aproximativ     
16 km, atât analiza acestuia cât şi ieşirile 
modelului ALARO au fost interpolate într-o 
grilă comună  latitudine-longitudine, având o 
rezoluţie de 0.15 x 0.15 grade.

În urma rezultatelor obţinute, toate 
procedurile operaţionale au fost adaptate în 
conformitate cu îmbunătăţirile aduse de noua 
versiune a modelului. 

Activitatea de cercetare

Activitatea de cercetare-dezvoltare a grupului 
s-a desfăşurat în două direcții majore:

în cadrul consorțiilor ALADIN şi RC-
LACE prin participarea la stagii de 
cercetare de fizică, predictabilitate, 
dinamică şi asimilare de date;
în cadrul grupului ALADIN.

Versiunea cy40t1-bf05 include și 
rutinele pentru o nouă versiune a modelului 
ALARO, numită ALARO-1. Aceasta conține 
îmbunătățiri ale schemei de radiație 
(ACRANEB2), ale schemei de turbulență 
(TOUCANS), ale pachetelor de microfizică (o 
nouă descriere a geometriei norului) și 
convecția profundă.

Modelul ALARO-1 a fost implementat 
și testat în cadrul  Administrației Naționale    
de Meteorologie pe supercalculatorul IBM-
LINUX cluster. În decursul anului 2016, 
configurația de referință a versiunii ALARO-1 
a fost testată pentru mai multe cazuri de 
vreme severă, pentru două domenii de 
integrare ce acoperă România: cel opera-
țional și unul mai extins (cel de cuplaj), la o 
rezoluție orizontală de 6.5 km și 60 de niveluri 
verticale (fig. 1).   
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Rezultatele obținute în urma experi-
mentelor utilizând noua versiune a modelului, 
ALARO-1, plus extinderea domeniului de 
integrare sunt destul de încurajatoare. Pe 
viitor, vor fi realizate mult mai multe studii de 
caz pentru domeniul României, în vederea 
evaluării acestei versiuni.

 

Activitatea operaţională

În Administraţia Naţională de Meteorologie, 
modelul numeric de prognoză numerică a 
vremii COSMO (Consortium for Small Scale 
Modelling) a fost implementat începând din 
anul 2005. Procedurile operative sunt 
realizate automat și autonom, pe cluster-ul 
IBM al ANM, utilizând 60 de procesoare de    
tip Intel Sandy-Bridge. Sistemul back-up    

GRUPUL COSMO

este integrat pe aceeași masină, dar pe            
56 de procesoare de tip Intel Nehalem. 

Sistemul automat de integrare al 
modelului numeric COSMO are la bază 
scripturi realizate în limbajul Shell (Linux)       
și programe Fortran, C și C++ gestionate 
printr-un pachet utilitar de administrare și 
monitorizare PBS (Portable Batch System). 
Integrarea operativă este controlată auto-
matizat prin intermediul sistemului crontab de 
planificare a execuţiei.

Sunt efectuate patru integrări pe zi (cu 
date de intrare pentru ora 00, 06, 12, 18 UTC) 
la două rezoluții spațiale: 7km și 2.8km. 
Integrarea numerică se realizează pe un 
domeniu care acoperă teritoriul României   
(fig. 2).

Fig 1. Domeniul de integrare operațional (a) 
și cel de cuplaj (b)

(a)

(b)

a) COSMO – 7km

b) COSMO – 2.8km

Fig. 2. Domeniile operaționale ale modelului 
numeric nehidrostatic COSMO
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2016, cercetătorii grupului COSMO din 
România au fost implicați în cadrul 
următoarelor proiecte prioritare:

CDIC (Comparison of the dynamical 
cores of ICON and COSMO): proiect 
prioritar ce urmărește evaluarea 
performanțelor schemelor de dinamică 
cu ajutorul unor teste idealizate și semi-
realiste predefinite. 

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.

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

PT NWP  (Numerical Weather Prediction 
Meteorological Test Suite); proiect 
desfăşurat în cadrul activităţilor de suport 
pentru evaluarea per fomanţelor  
versiunilor noi ale modelului COSMO în 
comparație cu versiunea de referință.

În activitatea de post-procesare statistică a 
prognozelor modelelor numerice  și verificare 
s-au realizat următoarele activități:
1. Dezvoltarea modelelor de adaptare 

statistică (MOS) folosind ieșirile mode-
lului ALARO (integrările de 00 UTC și      
12  UTC),  la o rezoluție de 6 km
În acest scop au fost definitivate 

procedurile de construire a fișierelor GRIB 
folosind grib_api, au fost definite tabele GRIB 
locale și au fost codificați în format grib cu pas 
de 1 oră toți parametrii modelului, pe întreg 
domeniul de integrare.

Parametri prognozați: 
• temperatura aerului la 2 metri; 
• viteza vântului;
• direcția vântului; 
• nebulozitatea în  3 clase; 
• temperaturile extreme;
• precipitațiile totale cumulate  în  6 ore.

GRUPUL AMASC

Modelul COSMO este integrat la o 
rezoluție orizontală de 7km, pentru o 
anticipație de 78 de ore (rulările 00, 12UTC), 
respectiv 48 ore (rularile 06, 18 UTC). 
Domeniul de integrare este compus din 
201x177 puncte de grilă, cu 40 de niveluri 
verticale. Condiţiile inițiale şi la limită sunt 
obţinute prin interpolarea numerică a rezul-
tatelor modelului global ICON (ICOsahedral 
Nonhydrostatic), datele de cuplaj fiind 
furnizate în regim operativ (prin transfer FTP) 
de serviciul meteorologic Deutscher 
Wetterdienst (DWD) din Germania.

Condițiile inițiale și la frontieră 
necesare integrării numerice a modelului 
COSMO la rezoluția orizontală de 2.8km   
sunt obținute prin interpolare, din prognozele 
numerice ale modelului COSMO integrat       
la rezoluția orizontală de 7km. Modelul 
COSMO-2.8 km este integrat pentru o 
anticipație de 30 de ore (rulările 00, 12,        
18 UTC), respectiv 18 ore de  anticipație 
(rularea 06 UTC). Domeniul de integrare 
numerică este compus din 361x291 puncte 
de grilă cu 50 de niveluri verticale.

Activitatea de cercetare

Pentru toate integrările operative ale 
modelului COSMO (7km, 2.8km) în 
Administraţia Naţională de Meteorologie   
este utilizată tehnica „nudging” pentru 
asimilarea de date observaționale de tip 
SYNOP de la toate stațiile meteorologice 
amplasate pe teritoriul României. În cursul 
anului 2016, au fost implementate versiunea 
5.03 a modelului COSMO și versiunea 2.02   
a pachetului de interpolare. Ulterior au fost 
efectuate câteva teste de asimilare de date 
SYNOP, TEMP si AMDAR provenite din   
fluxul GTS (Global Telecommunication 
System). Implementarea unei astfel de 
proceduri de asimilare de date conduce 
teoretic la o îmbunătățire a calității prognozei, 
întrucât este valorificat un set extins de date 
de observație.

Activitatea operativă desfășurată     
de cercetătorii grupului COSMO a fost 
completată prin participarea la activităţile de 
cercetare şi dezvoltare desfășurate sub egida 
consorțiului internațional COSMO. În anul 
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 Modele statistice utilizate: 
• regresia liniară multiplă pentru: tempe-
raturi, direcția și viteza vântului; 

• modelul de regresie logistică cu con-
strângeri pentru: prognoza claselor de 
nebulozitate și precipitații. 
Evaluarea rezultatelor modelelor a 

fost realizată pe fișierul construit prin metoda 
«ferestrei glisante». Pentru modelele de 
regresie a fost utilizat scorul – EQM (RMSE). 
Pentru modelul de regresie logistică au fost 
analizate componentele scorului Brier.

2. Implementarea în activitatea operativ  a 
unor noi produse din  modelul determinist 
de rezoluţie înalt  HRES-ECMWF

Prognozele modelului determinist               
de rezoluţie înalt  HRES-ECMWF sunt 
disponibile în diseminare automat
olumul de date este foarte mare, deoarece 

rezoluţia modelului este de 0.1250 x 0.1250. 
Având în vedere banda de comunicaţii 
RMDCN, pentru ca datele menționate  
anterior să fie disponibile în timp util şi s       
nu perturbe/întârzie alte produse operative,   
s-a procedat la o selecţie a parametrilor,  
precum şi la o selecţie a domeniului pe care 
acestea sunt diseminate. 

Din acest an, a devenit disponibil un 
parametru deosebit de important pentru 
sezonul rece: forma precipitaţiilor, parametru 
care se analizeaz  simultan cu rata de 
precipitare. S-a realizat un lanţ operativ de 
prelucrare şi afişare pe web, astfel încât 
produsele pot fi vizualizate de dou  ori pe zi,  
la 00 UTC și 12 UTC. Interfaţa web de 
vizualizare şi un exemplu de produs sunt 
prezentate în figura 5. 

ă

ă

ă
ă, dar 

v

ă

ă

ă

Fig. 3.  EQM –  TS Temperatura la 2m – pas     
6 ore. Comparație între versiunea MOS-ALARO 

și MOS-ALADIN

Fig. 4. Compararea rezoluției relative și a fiabilității prognozelor claselor de precipitații în  6h. 
AS – adaptarea statistică cu modelul LOG.  SD – prognoza directă ALARO
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Activitatea operativă de verificare a 
prognozelor a continuat prin utilizarea 
procedurilor clasice, fiind orientată spre:  

1. Automatizarea procedurilor de preluare/ 
introducere şi validare a datelor de diag-
noz  şi prognoz  din aplicațiile VERA – 
verificarea prognozelor meteorologice pe 
12, 24, 48 şi 72 h pe țar  şi București – şi 
VERCENTRE – verificarea prognozelor 

ă ă

ă

meteorologice pe 12, 24, 48 şi 72 h pentru 
fiecare Centru Meteorologic Regional.

2. Automatizarea preluării, introducerii şi 
validării  datelor în aplicația VERNET – 
verificarea prognozelor meteorologice   
pe 12, 24, 48 şi 72 h pentru București, 
elaborate de Administrația Națională de 
Meteorologie, în comparație cu progno-
zele prezentate pe diverse site-uri 
Internet.

Fig. 5. Interfața web și exemplu de produs din modelul HRES_ECMWF. Tipul precipitațiilor și rata de 
precipitare (mm/h)  precum și rata maximș de precipitare
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ANALIZE ALE VARIABILITĂŢII 
ŞI SCHIMBĂRII CLIMATICE

Secția de climatologie integrează monitori-
zarea climatică și utilizarea observațiilor      
in-situ, a produselor satelitare, a datelor de 
reanaliză și a rezultatelor modelelor climatice 
globale și regionale, în scopul dezvoltării      
de aplicații utile în diverse domenii socio-
economice, sub formă de produse și servicii 
climatice, adaptate cerințelor beneficiarilor. 
Rezultatele temelor de cercetare naționale   
(3) și europene (5), derulate în secția de 
climatologie, au fost valorificate sub formă    
de publicații (12 articole indexate ISI) și 
contribuții la manifestări științifice consacrate 
(3). Cercetători din cadrul secției de 
climatologie au participat și la activități legate 

de diseminarea cunoașterii științifice prin 
participarea la emisiuni ale unor posturi TV 
(Sǎptǎmâna de Vreme la Realitatea TV, 
România de Vreme la RomâniaTV) şi de  
radio (Știința în cuvinte potrivite la Radio 
România Cultural).

În condițiile schimbării climei, frec-
vența şi intensitatea secetelor se modifică, 
impactul lor social şi economic crescând. 
Analiza secetei în bazinul Dunării, folosind ca 
metrică indicele Palmer de severitate a 
secetei (PDSI), sugerează existența unei 
tendințe generale spre aridizare, mai 
accentuată în intervalul mai-septembrie, 
pentru intervalul analizat 1901-2015 (fig. 1 și 
2). Partea centrală a bazinului pare a fi cel mai 
mult afectată de această tendință.   Pe de altă 
parte, trebuie luată în considerare și 

Fig. 1. Configurația spațială a primului mod al analizei funcțiilor empirice ortogonale (EOF) 
pentru valorile indicelui Palmer de severitate a secetei (PDSI) din bazinul Dunării, în intervalul 

mai-septembrie 1901-2015. Perioada de referință este 1951-2015. Datele pe baza cărora s-au calculat 
valorile lunare ale PDSI sunt seturile CRU de date de temperatură, precipitații și evapotranspirație 

potențială (Penman–Monteith). După Bojariu și colab. (2017)
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componenta naturală interdecenală ce 
modulează semnalul de aridizare identificat 
(fig. 2).

Configurația spațială a indicelui 
Palmer de severitate a secetei în România, 
pentru anul 2016, este prezentată în figura 3. 
Indicele Palmer pentru severitatea secetei a 

Fig. 2.  Evoluția temporală a modului EOF 1 (reprezentat în figura 1) pentru valorile indicelui Palmer de 
severitate a secetei (PDSI) din bazinul Dunării, în intervalul mai-septembrie 1901-2015. Perioada de 

referință este 1951-2015. Datele pe baza cărora s-au calculat valorile lunare ale PDSI sunt seturile CRU 
de date de temperatură, precipitații și evapotranspirație potențială (Penman–Monteith). După Bojariu și 

colab. (2017).

fost calculat pe baza componentelor bilan-
ţului hidric local, evaluând efectul deficitului/ 
surplusului lunar de precipitații față de o 
valoare de referință ce reprezintă suma 
lunară de precipitații, optimă climatic pentru 
condițiile existente (Climatologically Appro-
priate For Existing Conditions - CAFEC).

Fig. 3. Media anuală a indicelui lunar Palmer de severitate a secetei (PDSI), calculat la stațiile 
meteorologice ce acoperă teritoriul României, pentru anul 2016. Valorile mai mici (mari) de –4 (4) 

ilustrează secetă (excedent de umiditate) extremă (extrem). Liniile de contur ilustrează 
bazinele mari din România.
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În ceea ce privește proiecțiile viitoare, 
o evaluare folosind experimente numerice cu 
cinci modele climatice  regionale sugerează 
continuarea și amplificarea tendinței de 
aridizare în bazinul Dunării (inclusiv pe 

teritoriul României), în condițiile schimbării 
climatice, tendință mai accentuată spre 
sfârșitul secolului 21 și în condițiile scenariului 
8.5 (fig.  4).

Fig. 4. Evoluția indicelui Palmer de severitate a secetei (IPSS) mediat între 1970-2100, 
calculată pe baza valorii medii (linia gri închis) din ansamblul de 5 experimente numerice cu cinci modele 

climatice regionale (banda gri deschis) în condițiile scenariului RCP 8.5. Evapotranspirația potentială 
a fost calculată cu formula Penman–Monteith. Rezultatele de model sunt extrase din arhiva 

EURO-CORDEX. După Bojariu și colab. (2017).

În anul 2016, în cadrul Laboratorului de 
Agrometeorologie cercetările în domeniul 
impactului schimbărilor climatice asupra 
culturilor agricole s-au desfășurat atât în 
cadrul Programelor „A.III.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.IV.8 "Implementarea și 
gestionarea infrastructurii rețelei naționale de 
meteorologie și dezvoltarea de aplicații 
dedicate în contextul schimbărilor climatice 
actuale și previzibile", A.I.4 “Sinteza evoluţiei 
condiţiilor agrometeorologice ale anului 
agricol septembrie 2015-august 2016”, cât și 
a proiectelor naționale de cercetare tip ADER 
din cadrul Planului sectorial pentru cercetare-

dezvoltare al Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării "Ghid de adaptare a tehnologiilor 
agricole la schimbările climatice pentru 
Regiunea 7 Centru", ADER 2020, și 
internaționale "Metode inovative bazate pe 
date și tehnici satelitare utilizate pentru 
implementarea unui sistem suport decizional 
privind managementul resurselor de apă în 
agricultură" / IRIDA finanțat prin Programul 
ERA-NET Cofund Water Works 2014 și 
"Calea verde spre dezvoltare durabilă"/ 
CVDD, în cadrul Programului RO07 Adaptare 
la schimbări climatice prin intermediul 
Granturilor SEE 2009-2014.

Obiectivul temei A.III.5 „Perfecţio-
narea metodelor de evaluare și predicţie a 
impactului fenomenelor meteorologice 
extreme (secetă, exces de umiditate, arșiţă, 

IMPACTUL VARIABILITATII / SCHIMBARILOR CLIMATICE 
ASUPRA CULTURILOR AGRICOLE
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caniculă, ger, grindină etc.) asupra culturilor 
agricole”, a urmărit analiza indicilor agro-
meteorologici specifici, ce caracterizează 
riscurile termice cu impact asupra culturilor  
de grâu de toamnă şi porumb din România, 
din intervalul 2001-2015 comparativ cu peri-
oada de referinţă 1981-2010.

 
Parametrii studiaţi sunt:

1.Asprimea iernii, exprimată prin 
intensitatea fenomenului:

intensitatea frigului (sume de temperaturi 
medii situate sub 0°C) înregistrate în inter-
valul noiembrie-martie;
intensitatea gerului (sume de temperaturi 

minime ≤ –10...–15°C) în intervalul 
decembrie-februarie.

Evoluția temperaturii medii multianuale 
în perioada 2001-2015 este redată în      
figura 1. Astfel, cele mai mai scăzute tempe-
raturi ale aerului (°C) s-au înregistrat în  
zonele de munte, acestea fiind cuprinse    
între 0...4°C, iar cele maxime au ajuns până  
la 13.2°C la stația Gloria. Diferențele între 
intervalul  2001-2015 și perioada de referință 
(1981-2010) sunt foarte mici, situându-se 
între 0...0.5°C. Tendința valorilor înregistrate 
în intervalul 2001-2015 se situează între 
10...9°C, fiind într-o ușoară scădere.

În figura 2 este reprezentată evoluția 
valorilor medii multianuale din perioada   
2001-2015, ale temperaturii maxime ale 
aerului (°C). Se remarcă faptul că cele mai  
mai scăzute temperaturi ale aerului (°C)        
s-au înregistrat în zonele de munte, fiind 

Fig. 1. 

Fig. 2. 
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indicilor agrometeorologici specifici eviden-
ţiază gradul de favorabilitate din punct de 
vedere al condiţiilor de vegetaţie pentru 
culturile agricole, sub aspectul resurselor 
termice. În scopul evaluării condiţiilor de 
iernare ale speciilor de toamnă, s-a analizat 
parametrul agrometeorologic ce carac-
terizează anotimpul rece, respectiv asprimea 
iernii prin cuantumul temperaturilor medii 
diurne negative din aer (Σtmed.≤0°C/unităţi 
de frig) înregistrate în intervalul noiembrie-
martie şi suma temperaturilor minime situate 
sub –10 ... –15°C/unităţi de ger din intervalul 
decembrie-februarie.

Din analiza “unităţilor de frig” (Σtmed.≤ 
0°C) înregistrate în perioada noiembrie-
martie 1981-2010, se evidenţiază caracterul 
de iarnă blândă (<200 unităţi de frig), în 
Banat, cea mai mare parte a Olteniei, 
Dobrogei, sudul Crişanei, vestul, sud-estul    
şi izolat în nord-estul Munteniei. O intensitate 
moderată a frigului, 201-300 unităti de frig 
(iarnă normală) s-a semnalat în Maramureş, 
cea mai mare parte a Crişanei, Moldovei, 
Munteniei, estul şi local în centrul 
Transilvaniei, local în vestul şi estul Olteniei, 
centrul Dobrogei, estul Transilvaniei şi   
nordul Moldovei. Pe suprafeţe extinse din 
Transilvania, nordul şi local în centrul 
Moldovei, s-au cumulat 301-400 unităţi de  
frig (iarnă rece) şi 401-640 unităţi de frig  
(iarnă deosebit de rece), figura 4.

cuprinse între 4...8°C, iar valorile maxime au 
ajuns până la 18.4°C la stațiile Giurgiu și 
Turnu Măgurele, cele mai ridicate valori 
semnalându-se în sudul României. În 
intervalul 2001-2015, abaterile faţă de 
perioada de referință 1981-2010 sunt     
foarte mici, de 0...0.5°C. Tendința în intervalul 
2001-2015 este de ușoară scădere, fiind 
cuprinsă între 16...14.8°C.

Figura 3 prezintă evoluția valorilor 
medii multianuale din perioada 2001-2015, 
ale temperaturii minime ale aerului (°C). 
Astfel, se observă că cele mai scăzute 
temperaturi ale aerului (°C) s-au înregistrat   
în zonele de munte, pe vârfurile montane, 
acestea fiind cuprinse între –2...2°C, iar 
maximele au ajuns până la 11.6°C la stația 
Gloria și 10.1 la stația Sulina, în sud-estul  
țării. Diferențele între intervalul 2001-2015    
și perioada de referință 1981-2010 sunt  
foarte mici, situându-se între 0...0.5°C. 
Tendința în intervalul 2001-2015 se situează 
între 6...4.8°C, fiind într-o ușoară scădere.

2.Datele medii de producere a înghe-
țurilor timpurii de toamnă şi târzii de 
primăvară, respectiv datele calendaristice 
când valorile temperaturii minime a aerului 
scad sub 0°C în anotimpul de toamnă şi  
iarnă.

Pe parcursul sezonului rece al anului 
agricol (intervalul noiembrie-martie), analiza 

Fig. 3. 
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În intervalul noiembrie-martie, uni-
tăţile de frig în medii multianuale (2001-2015) 
au totalizat 201-300 unități (iarnă normală)   
în Maramureş, cea mai mare parte a 
Moldovei, Munteniei, Transilvaniei, local în 
vestul Olteniei şi centrul Dobrogei, figura 5.   
În Banat, Crişana, cea mai mare parte a 
Olteniei, Dobrogei, vestul Transilvaniei,   
nord-vestul, sud-estul şi local în nordul şi 
sudul Munteniei, unităţile de frig au totalizat 
101-200 unităţi (iarnă blândă). O iarnă rece 
(301-400 unităţi de frig) şi deosebit de rece 
(>400 unităţi de frig) s-a semnalat pe 
suprafeţe extinse din Transilvania, nordul şi 
vestul Moldovei. 

În intervalul decembrie-februarie/ 
1981-2010, analiza unităţilor de ger (Σtmin.≤ 
–10...–15°C) redă caracterul de iarnă blândă 

(≤–10...–15°C/unități de ger), în Dobrogea, 
Oltenia, Banat, cea mai mare  parte a 
Crişanei, Munteniei, sud-estul şi izolat în 
centrul Moldovei, centrul Maramureşului, 
vestul Transilvaniei. Pe suprafețe extinse din 
Moldova, vestul Maramureşului, local în 
centrul şi sudul Transilvaniei, nordul, centrul şi 
sud-vestul Munteniei, izolat în vestul Crişanei, 
s-au înregistrat valori normale (11-30 unități 
de ger). O iarnă aspră (31-50 unități de ger)   
și foarte aspră (51-142 unități de ger) s-a 
semnalat în cea mai mare parte a 
Transilvaniei, figura 6.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

La nivelul perioadei 2001-2015, 
unităţile de ger înregistrate în intervalul 
decembrie-februarie caracterizează o iarnă 
normală (11-30 unităţi de ger), în majoritatea 
regiunilor agricole. În Dobrogea, estul şi nord-
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vestul Munteniei, local în nordul Olteniei, 
sudul şi izolat în centrul Banatului, local în 
vestul şi estul Crişanei, vestul Transilvaniei, 
sud-estul Moldovei, iarna a fost blândă (sub 
10 unităţi de ger). O iarnă aspră (31-50 unităţi 
de ger) şi foarte aspră (>50 unităţi de ger) s-a 
semnalat în estul şi sud-estul Transilvaniei,                
figura 7.

Fig. 7.

În anotimpul rece, scăderea tempe-
raturii aerului sub valoarea de 0°C constituie 
un fenomen meteorologic obişnuit, în majori-
tatea regiunilor agricole ale ţării noastre. 
Acţiunea dăunătoare a temperaturilor scă-
zute, ca rezultat al deshidratării protoplasmei 
celulare şi a îngheţării apei în ţesuturi, se 
manifestă sub diferite forme. La plantele 
ierboase suferă în primul rând părţile aeriene 
şi apoi rădăcina şi părţile subterane ale 
culturii. La plantele perene lemnoase suferă 
în special lăstarii tineri. Dacă gerul este mai 
mare, sunt atinse şi ramurile mai bătrâne şi 
chiar trunchiul copacilor.

Pagubele cele mai mari de pe urma 
temperaturilor scăzute se produc la cereale, 
pomi-fructiferi şi viţa de vie. La cerealele de 
toamnă, gerurile puternice din timpul iernii 
(temperaturi minime mai mici de –25°C) pot 
duce la micşorarea numărului de plante sau 
chiar la pieirea completă a acestora prin 
distrugerea nodului de înfrăţire. În condiţiile 
din România, calamităţile determinate de 
temperaturile joase nu afectează de regulă 
mari zone agricole, ele având mai ales un 
caracter local.

Îngheţurile şi dezgheţurile repetate, 
care se produc de obicei spre sfârşitul iernii, 
contribuie la dezrădăcinarea plantelor. Prin 
îngheţ se înţelege coborârea temperaturii 
aerului din imediata apropiere a solului sub 
0°C (până la –5 ... –6°C), în perioada caldă     
a anului (perioada de vegetaţie a culturilor).  
Apa din sol prin îngheţare îşi măreşte volumul 
şi ridică stratul superficial al solului împreună 
cu plantele, provocând ruperea rădăcinilor şi 
dezgolirea nodului de înfrăţire. În această 
situaţie, plantele sunt expuse la scăderile 
ulterioare ale temperaturii şi pier uşor.

Culturile de câmp sunt afectate într-o 
proporţie mai mică de îngheţurile târzii de 
primăvară, acestea având o sensibilitate    
mai redusă în acest anotimp. În marea 
majoritate a cazurilor, momentele critice      
din viaţa plantelor (înflorire, fructificare) se  
produc în afara perioadelor de îngheţ.    
Numai în cazuri rare, când îngheţurile       
apar foarte târziu, culturile de câmp sunt 
afectate într-o măsură mai mare. Îngheţul 
târziu reprezintă producerea cel mai târziu     
a temperaturilor minime în aer <0°C în 
anotimpul de primăvară (fig.  8).

Îngheţurile timpurii de toamnă 
produc pagube culturilor de legume (tomate, 
vinete, ardei), recoltei de struguri, precum şi 
unor culturi de câmp care-şi încheie ciclul de 
vegetaţie mai târziu (porumb, cartof, sfeclă de 
zahăr), în special în regiunile nordice şi la 
altitudini mai mari, figura 9.

Pentru a preveni efectele dăunătoare 
ale îngheţurilor târzii de primăvară, se iau o 
serie de măsuri de protecţie. În acest sens, 
plantele sensibile la îngheţ se cultivă pe pante 
cu expoziţie sudică sau sud-vestică, fiind 
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Fig. 8.

Fig. 9.

ferite de îngheţuri sau cu risc minim. De 
asemenea, se practică o serie de metode de 
combatere a îngheţurilor, prin care se 
urmăreşte atenuarea radiaţiei nocturne (de 
exemplu: fumigaţia, adăpostirea), creşterea 
temperaturii solului şi aerului pe cale  
artificială cu dispozitive de încălzire sau 
emiţătoare de radiaţii infraroşii, ventilarea 
aerului  etc.

3. Indicele de împrimăvărare, 
exprimat prin sume de temperaturi medii 
pozitive şi calculat la nivelul intervalului        
01 februarie-10 aprilie.

În perioada 1981-2010, indicele de 
împrimăvărare (Σtmed.≥ 0°C/01 februarie-  
10 aprilie) a totalizat 201-408 unităţi de 
căldură, ceea ce semnifică o împrimăvărare 
moderată şi normală, în majoritatea regiunilor 

agricole ale ţării. În zonele depresionare      
din estul Transilvaniei, s-au cumulat 123-     
200 unităţi de căldură / împrimăvărare târzie, 
figura 10.

 

Unităţile de căldură înregistrate în 
intervalul 01 februarie-10 aprilie, la nivelul 
perioadei 2001-2015, caracterizează o 
împrimăvărare moderată şi normală                 
(201-400 unităţi de căldură), în Crişana, 
Maramureş, Moldova, Dobrogea, cea mai 
mare parte a Munteniei, Olteniei, vestul şi 
izolat în sudul şi centrul Transilvaniei, izolat   
în vestul Banatului. O împrimăvărare târzie 
(141-200 unităţi de căldură) s-a semnalat în 
estul Transilvaniei. În sudul şi local în centrul 
Banatului, izolat în vestul Olteniei şi sudul 
Munteniei, împrimăvărarea a fost timpurie 
(401-429 unităţi de căldură), figura 11.

Fig. 10.

Fig. 11.
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Din analiza reprezentării grafice din      
figura 12, se observă faptul că tendinţa 
indicelui de împrimăvărare (unităţi de căl- 
dură înregistrate în intervalul 01 februarie-           
10 aprilie) calculat la nivelul perioadei 2001-
2015, prezintă o încălzire semnificativă, 
respectiv o desprimăvărare mai timpurie,       
în cea mai mare parte a regiunilor agricole, 
abaterile termice pozitive fiind cuprinse    
între 1°C (Pătârlagele) şi 143°C (Târgu 
Neamţ). Abateri termice negative de 
10...18°C s-au înregistrat în special în vestul 
(Timişoara) şi sud-vestul (Drobeta Turnu 
Severin) ţării.

La nivelul perioadei 2001-2015, indi-
cele mediu de împrimăvărare a totalizat     
429 unități de căldură la staţiile meteoro-

 

Tendinta INDICELUI DE ÎMPRIMAVARARE în intervalul 2001-2015, comparativ cu perioada de referinta 1981-2010
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Fig. 12. Tendința indicelui de împrimăvărare în intervalul 2001-2015, comparativ cu 
perioada de referință 1981-2010

logice Oraviţa şi Drobeta Turnu Severin, cu  
29 de unităţi de căldură peste mediile 
multianuale de referinţă (1981-2010). O 
împrimăvărare târzie (123 şi 141 unităţi de 
căldură) s-a semnalat local în zonele 
depresionare din estul Transilvaniei, tabelul 1.

4. Arșița (intensitatea şi durata feno-
menului):

intensitatea arșiței (sume de temperaturi 

maxime ≥ 32°C) înregistrate în intervalul 
iunie-august;
durata arşiţei, prin numărul mediu de zile cu 

arșiță (cu temperaturi maxime ≥ 32°C) 
înregistrate în intervalul iunie-august, ce 
exprimă durata fenomenului.

Tabelul 1.
 

Staţia meteorologică / Unităţi de căldură  
 

Interval  
 Cel mai devreme  Cel mai târziu  

2001-2015  Oraviţa, Drobeta Tr. Severin / 429 
unităti de căldură  

Miercurea Ciuc /  

141 unităţi de căldură  

1981-2010  Calafat / 408 unităţi de căldură  Topliţa / 123 unităţi de căldură  
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Factorii climatici pot fi consideraţi 
factori de risc deoarece pot diminua 
semnificativ recoltele agricole atunci când   
se manifestǎ cu severitate, îndeosebi în 
perioadele critice de dezvoltare a culturilor. 
Cerinţele culturilor faţă de temperatură sunt 
variabile în funcţie de specie (termofile, 
mezofile) şi fazele fenologice (germinare, 
încolţire, răsărire, înfrunzire etc.). Prin 
studierea parametrului agrometeorologic 
specific „arşiţă” se poate evidenția impactul 
variabilităţii climatice asupra creşterii şi 
dezvoltării culturilor şi implicit, a formării 
recoltelor, fiind un indicator de stres termic 
care acționează negativ asupra culturilor 
agricole. 

Temperaturile maxime din aer peste 
pragul biologic critic de 32°C/”arşiţă”, aso-
ciate cu deficite mari de umiditate în aer 
(secetă atmosferică) şi sol (secetă pedo-
logică), caracterizează complexitatea feno-
menului de secetă agricolă, care determină 
efecte severe asupra plantelor şi anume:

la grâul de toamnă, îndeosebi pe 
parcursul lunilor mai şi iunie, sunt 
afectate procesele de fecundare şi 
polenizare,  cu o defectuoasă 
acumulare a substanţei uscate în bob; 
accentuarea fenomenului de pălire 
/"şiştăvire" a boabelor; forţarea 
proceselor de maturare şi coacere, iar 
în final, diminuarea semnificativă a 
recoltelor agricole;

la porumb, în special în lunile iulie        
şi august polenul se scutură înaintea 
apariţiei mătăsii, ceea ce înseamnă 
grăbirea formări i  inflorescenţei 
mascule şi apariţia acesteia cu mai 
multe zile înaintea stigmatelor (cu 10-
12 zile), multe plante devenind astfel 
sterile, ştiuleții având multe boabe 
lipsă.

În perioada de referință 1981-2010, 
fenomenul de „arșiță” s-a manifestat în 
semestrul cald al anului (intervalul iunie-
august) cu o intensitate redusă (2-10 unități) 
în cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul 
și nord-vestul Moldovei, precum și estul 
Dobrogei, ceea ce semnifică faptul că, în 
general, plantele agricole nu au fost     

afectate frecvent de stresul termic generat   
de temperaturile din aer situate peste     
pragul biologic critic de rezistență (≥32°C).    
O intensitate moderată cuprinsă între               
11-30 unități s-a semnalat pe suprafețe 
extinse din Crișana, Moldova, Dobrogea, 
Maramureș, nord-vestul Munteniei, nordul, 
nord-vestul și izolat în vestul Olteniei, sudul   
și centrul Banatului, sud-vestul și centrul 
Transilvaniei. Valori ridicate ale intensității 
arșiței (31-50 unități) s-au înregistrat în 
jumătatea de est a Munteniei, nord-vestul 
Banatului, izolat în sud-vestul Crișanei și 
centrul Olteniei. O intensitate accentuată a 
fenomenului (51-75 unități) s-a semnalat  
local în sudul Olteniei și al Munteniei,              
figura 13.

Fig. 13.

Numărul de zile cu „arşiţă” din intervalul 
iunie-august la nivelul perioadei 1981-2010, 
caracterizează o intensitate moderată               
(11-20 zile cu „arşiţă”) în Banat, cea mai   mare 
parte a Crişanei, jumătatea de nord a    
Olteniei şi Munteniei, nordul şi vestul 
Dobrogei, sudul şi sud-estul Moldovei, sud-
vestul Transilvaniei, vestul Maramureşului. O 
intensitate redusă a fenomenului de „arşiţă” 
(2-10 zile cu „arşiţă”) s-a înregistrat în cea   
mai mare parte a Moldovei, Transilvaniei, 
Maramureşului, estul Dobrogei. În estul şi 
sudul Munteniei, precum şi în jumătatea de 
sud a Olteniei, numărul de zile cu „arşiţă”               
s-a situat între 21 şi 32 (intensitate ridicată), 
figura 14.
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Fig. 14.

În Banat, Crişana, Maramureş, cea  
mai mare parte a Moldovei, Transilvaniei, 
Dobrogei, sudul Banatului, nordul şi local în 
nord-vestul Olteniei, nord-vestul şi nord-estul 
Munteniei, fenomenul de arşiţă în perioada 
iunie-august 2001-2015 a înregistrat o 
intensitate moderată (11-30 unităţi de    
arşiţă) şi ridicată (31-50 unităţi de arşiţă) în  
11-30 zile. O intensitate accentuată (51-       
70 unităţi de arşiţă) şi foarte accentuată (71-
116 unităţi) a arşiţei s-a semnalat în 31-39 zile, 
pe suprafeţe extinse din Oltenia, Muntenia, 
jumătatea de nord a Banatului, sudul  
Crişanei şi sud-estul Moldovei. În depre-
siunile din Transilvania, nord-vestul şi izolat 
nordul Moldovei, sud-estul Dobrogei, valorile 
intensităţii arşiţei au fost reduse (2-10 unităţi 
de arşiţă), figura 15.

În cadrul temei AI4 „Sinteza evoluţiei 
condiţiilor agrometeorologice ale anului 
agricol 01 septembrie 2015-31 august   
2016”, în luna decembrie 2016, utilizând 
aplicaţii specializate (AGRO-SYNOP, 
AGROTEMPSOL) s-au extras din baza de 
date ORACLE a Administraţiei Naţionale     
de Meteorologie şi prelucrat date meteo-
rologice zilnice de temperatură a aerului, 
solului şi de precipitaţii, înregistrate la staţiile 
agrometeorologice reprezentative pentru 
agricultură. Datele s-au analizat pe regiuni 
agricole, la nivelul intervalului septembrie 
2015-august 2016, respectiv anul agricol 
2015-2016.

Fig. 15. Intensitatea (a) şi durata (b) fenomenului 
de „arşiţă” în intervalul iunie-august 2001-2015

(a)

(b)

În figura 16 este reprezentată evoluția 
temperaturilor medii ale aerului, pe regiuni 
agricole, din perioada 01 septembrie 2015-  
31 august 2016, respectiv anul agricol     
2015-2016, comparativ cu perioada de 
referinţă 1980-2010. În Dobrogea, Muntenia  
şi Oltenia, temperaturile medii ale aerului      
s-au situat în limite cuprinse între 13,1°C        
şi 12,8°C, depăşind cu 2,3...4,7°C valorile    
de referinţă. Cele mai scăzute valori 
(10,3...11,9°C) s-au înregistrat în Crişana, 
Transilvania şi Maramureş, cu abateri pozitive 
cuprinse   între 0,5°C şi 0,9°C comparativ cu 
mediile multianuale  1980-2010.

Valorile maxime şi minime ale tempe-
raturii aerului şi la suprafaţa solului înregis-
trate în anul agricol 01 septembrie 2015-      
31 august 2016 sunt redate pe regiuni  
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Evoluția temperaturilor medii ale aerului (pe regiuni agricole) în anul agricol septembrie 2015 - august 2016 comparativ cu 

media multianuală 1980-2010
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Fig. 16. 

       

 

Tabelul 2.

 

 
 

 

 

 

 

TEMPERATURA AERULUI  
(°C)

 
Temperatura maximă

 
Temperatura minimă

 

TEMPERATURA LA SUPRA FAŢA 
SOLULUI

 
(°C)

 
REGIUNEA 
AGRICOLĂ

 Valoare
 maximă
 

Valoare
 minimă
 

Valoare 
maximă

 

Valoare
 minimă
 

Valoare 
maximă

 

Valoare
minimă

Moldova
 

 

Botoşani
 38,0/01.09.2015

 

Darabani
 -13,0/03.01.2016

 

Cotnari
 24,3/01.09.2015

 

Suceava
 -19,2/04.01.2016

 

Vaslui
 65,6/22.06.2016

 

Galaţi
-22,4/20.01.2016

Dobrogea

 
 

Medgidia, Tulcea

 36,3/22.08.2016

 

Corugea

 -11,6/03.01.2016

 

Constanţa

 25,6/22.08.2016

 

Corugea

 -16,3/03.01.2016

 

Tulcea

 64,2/23 şi

 25.07.2016

 

Cernavodă
-20,6/20.01.2016

Muntenia

 

Giurgiu

 38,6/17.06.2016

 

Giurgiu

 -12,8/20.01.2016

 

Buzău

 23,9/24.06.2016

 

Roşiori de Vede

 -23,1/21.01.2016

 

Câmpina

 68,4/26.07.2016

 

Videle
-29,5/19.01.2016

Oltenia

 

Bechet

 
38,0/01.08.2016

 

Băileşti

 
-11,0/20.01.2016

 

Turnu Severin

 
23,9/26.06.2016

 

Caracal

 
-23,3/24.01.2016

 

Turnu Severin

 
67,0/02.07.2016

 

Băileşti
-24,6/20 şi 
23.01.2016

Banat

 

Caransebeş

 
38,6/18.09.2015

 

Caransebeş

 
-5,7/03.01.2016

 

Oraviţa

 
27,9/01.09.2015

 

Caransebeş

 
-13,9/23.01.2016

 

Moldova Veche

 
59,2/24.06.2016

 
şi 20.07.2016

 

Bozovici
-21,0/23.01.2016

Crişana

 

Chişineu Criş

 
37,1/18.09.2015

 

Ştei

 
-5,4/04.01.2016

 

Oradea

 
22,6/24.06.2016

 

Chişineu Criş

 
-16,4/23.01.2016

 

Săcueni

 
57,8/01.09.2015

 

Săcueni
-19,4/24.01.2016

Transilvania

 

Maramureş
Deva

 

37,1/18.09.2015
Tg. Secuiesc

 

-11,2/03.01.2016
Baia Mare

 

23,4/26.06.2016
Braşov

 

-29,4/20.01.2016
Topliţa

 

67,4/25.07.2016
Braşov

30,0/21.01.2016

agricole în tabelul 2. Valoarea extremă a 
temperaturii maxime a aerului este de    
38,6°C la stațiile meteorologice Giurgiu și 
Caransebeș, în zilele de 17.06.2016 și 
18.06.2015, iar cea minimă la Darabani de     
–13,0°C în data de 03.01.2016. Cea mai 
ridicată valoare a temperaturii minime a 

aerului s-a înregistrat la stația meteorologică 
Oravița de 27,9°C, în data de 01.09.2015 și 
cea mai scăzută de –29,4°C în data de 
20.01.2016 la stația meteorologică Brașov.

Valoarea extremă (68,9°C) a tempera-
turii maxime a solului s-a înregistrat la stația 
meteorologică Câmpina în data de 26.07.2016 
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Cantităţi de precipitaţii (pe regiuni agricole) înregistrate în anul agricol Septembrie 2015 - August 2016

comparativ cu perioada de referinţă 1980 - 2010
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Fig. 17. 

și cea mai scăzută (–30,0°C) în data de 
21.01.2016 la stația meteorologică Brașov.

În tabelul 3 sunt redate cantităţile 
maxime şi minime lunare de precipitaţii 
înregistrate pe regiuni agricole pe parcursul 
anului agricol septembrie 2015-august   
2016. Astfel, se remarcă faptul că valoarea 

maximă (220,4 l/mp) s-a înregistrat în    
Banat, la stația meteorologică Oravița, în   
luna iunie 2016, iar cea minimă de 0,0 l/mp în 
lunile iulie 2016 (la staţiile meteorologice 
Jurilovca și Mangalia) şi decembrie 2015 (la 
Bâcleş, Blaj, Turda şi Vărădia de Mureș).

Tabelul 3.

Precipitaţii  
(l/mp)

 
Regiunea 
agricolă

 
Valoare maximă / Lună

 
Valoare minimă / Lună

 

Moldova

 
202,4 / Focşani / 06.2016

 
0,5 / Iaşi / 12.2015

 
Dobrogea

 

117,5 / Tulcea / 10.2015

 

0,0 / Jurilovca, Mangalia / 07.2016

 
Muntenia

 

197,5 / Câmpulung Muscel / 09.2015

 

0,2 / Turnu Măgurele / 07.2016

 Oltenia

 

192,6 / Apa Neagră / 10.2015

 

0,0 / Bâcleş / 12.2015

 Banat

 

220,4 / Oraviţa / 06.2016

 

1,3 / Sânnicolau Mare / 12.2015

 Crişana

 

208,4 / Chişineu Criş / 06.2016

 

0,0 / Vărădia de Mureş / 12.2015

 Transilvania şi 
Maramureş

172,6 / Turda / 09.2015

 

0,0 / Blaj, Turda / 12.2015
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Tema A.IV.8 cuprinde implemen-   
tarea și gestionarea infrastructurii rețelei 
naționale de meteorologie și dezvoltarea de 
aplicații dedicate în contextul schimbărilor 
climatice actuale și previzibile.

La staţiile meteorologice cu program 
agrometeorologic din reţeaua naţională se 
efectuează atât observaţii şi măsurători 
meteorologice de bază, cât și observații și 
măsurători specifice complexe referitoare    
la temperatura solului, umiditatea solului și 
fenologia culturilor agricole (în funcție de 
specificul fiecărei zone agricole în parte). 
Măsurătorile meteorologice specifice sunt 
efectuate cu aparatură automată. La nivelul 
stațiilor meteorologice cu program agro-
meteorologic a fost dezvoltat și implementat 
produsul software “Aplicația Locală 
AGROMETEO“ care permite introducerea, 
stocarea și transmiterea datelor determinate 
de către observator în platformele de 
observații la nivelele superioare – regional și 
național – unde acestea sunt prelucrate cu 
ajutorul unui alt produs software dedicat 
“Aplicația Națională AGROMETEO“. Aceste 

date meteorologice sunt utilizate atât în 
activitatea de deservire meteorologică 
curentă, cât şi pentru constituirea fondului 
naţional de date meteorologice, în scopul 
utilizării lor în lucrări și proiecte de cercetare 
științifică specifică.

În perioada octombrie-decembrie 2016 
prin Aplicația Națională s-au recepționat, de la 
cele 66 de stații meteorologice incluse în 
sistemul de monitoring agrometeorologic la 
nivel național, 13 informări de fenologie 
săptămânale transmise în fiecare zi de 
miercuri până la ora 11.00, cu excepția 
situațiilor speciale de natură tehnică/ 
funcțională etc. atunci când termenul de 
transmitere a datelor de fenologie la nivel     
de stație are ca dată limită ziua de miercuri 
până la orele 16.00. Aceste raportări    
cuprind informații detaliate despre culturile de 
grâu, porumb, rapiță, floarea-soarelui, cartof, 
sfeclă de zahăr, precum și la cele pomi-
viticole, referitoare la faza vegetativă, 
numărul de frunze, unifomitatea și vigurozi-
tatea, gradul de îmburuienare, culoarea, 
densitatea, boli/dăunători etc., (fig. 18 și 19).

Fig. 18



RAPORT  ANUAL 
2016

86

ACTIVITĂȚI DE CERCETARE

RAPORT  ANUAL  2016

Pentru fiecare platformă se comple-
tează descrierea particularităţilor locale şi    
de amplasare în Metadatele platformei din 
Aplicatia Locală AGROMETEO.

La toate staţiile, pentru culturile de 
bază, se vor efectua observaţii în două 
platforme standard şi în două câmpuri de 
producţie. Observaţiile în câmpuri se vor 
efectua o dată pe săptămână (marţi), iar în 
platforme, de două ori pe săptămână (luni şi 
joi).

Observaţiile fenologice trebuie efec-
tuate la un număr fix de plante tipice, ce se 
menţin de-a lungul întregii perioade de 
vegetaţie. Numărul de plante tipice (care      
să fie reprezentative pentru majoritatea  
plantelor din cultura respectivă), diferă în 
funcţie de cultură. Astfel, pentru culturile  de 
câmp se selecţionează, în fiecare parcelă, 
câte 10 plante, pentru viţă de vie câte             
5 butuci, iar la pomii fructiferi câte 4 pomi în 
întreaga platformă.

Aceste observații se transmit în infor-
mările agrometeorologice săptămânale sau 
la cerere, prin intermediul programului 
software Aplicația Locală AGROMETEO.

Totodată, în fiecare zi de miercuri    
până la orele 14.00 s-au realizat verificări 
privind numărul de stații care au transmis 
datele în termenul stabilit, figura 20. În  
situația în care aceste informări nu au putut    
fi recepționate integral (de la toate stațiile)   
din motive tehnice, s-a solicitat retransmiterea 
și corecția informațiilor în modul, astfel încât 
toate datele să fie complete și folosite în 
elaborarea buletinelor agrometeorologice 
zilnice, săptămânale și lunare.

În vederea urmăririi continue a stării    
de umiditate a solurilor din zonele agricole   
ale României, în reţeaua meteorologică 
funcţionează 66 de staţii, distribuite uniform 
pe teritoriul agricol, ce au program complet  
de determinare a umidităţii solului.

La aceste staţii, se prelevează probe 
de sol la principalele culturi de câmp, la 
culturile furajere şi în plantaţiile pomi-viticole, 
până la adâncimea de 100 cm cu scopul de a 
determina umiditatea solurilor.

Raportările referitoare la măsură- 
torile de umiditate a solului, de la stațiile 
meteorologice cu program agrometeorologic 
specializat, s-au transmis decadal în Aplicația 

Fig. 19
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utilă a tipului de sol, rezerva de umiditate și 
gradul de aprovizionare cu apă a solului, 
măsurătorile realizându-se la adâncimile de  
0-20, 0-50, 0-100 cm, precum și date ale 
coeficientului de ofilire.

Națională Agro Meteo, figura 21. Au fost 
recepționate 6 informări de umiditate pentru 
culturile agricole și speciile pomi-viticole, în 
perioada octombrie-noiembrie 2016, care au 
cuprins informații privind capacitatea de apă 

Fig. 20

Fig. 21
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Verificările privind măsurătorile de 
umiditate ale solului s-au efectuat în urmă-
toarea zi lucrătoare de la sfârșitul fiecărei 
decade, până la ora 16.00, (zilele de 11, 21, 
01, cu excepția zilelor de week-end sau 
sărbătoare când termenul se decalează în 
prima zi lucrătoare sau în situația unei 
probleme tehnice/funcționale apărute și care 
necesită asistență de specialitate). Rapor-
tările de umiditate rezultate în urma verificării 
acestora au fost transmise către reprezen-
tanții Centrelor Meteorologice Regionale din 
țară în vederea completării datelor de 
umiditate a solului în termenul stabilit. 

Calculul privind umiditatea solului 
pentru culturile de grâu de toamnă și porumb, 
a fost extras din Aplicația Națională prin 
selectarea criteriilor de evaluare (ziua,  
cultura specifică și adâncimile de sol 0-20,    
0-50, 0-100 cm). În tabelul rezultat sunt  
redate informații pentru fiecare stație/CMR 
referitoare la capacitatea de apă utilă a 
solului, precipitații, coeficientul de infiltrare, 
evapotranspirația, coeficientul de cultură, 
umiditatea inițială a solului, umidometru, 
umiditatea calculată, capacitatea de apă   
utilă a solului exprimată procentual, aprovizio-
narea cu apă a solului, deficitele etc.). 

În vederea extragerii informărilor de 
fenologie și umiditate a solului din Aplicația 
Agro Meteo s-au exportat fișiere în format 
PDF și CSV, figura 22.

1. Proiectul național de cercetare tip 
ADER 12.3.1 din cadrul Planului sectorial 
pentru cercetare-dezvoltare al Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării "Portal pentru 
informaţii de sol “în oglindă” cu cel realizat de 
Centrul Comun de Cercetare (JRC) la nivel 
european", ADER 2020.

Scopul principal a fost realizarea unui 
Buletin agrometeorologic săptămânal pentru 
monitorizarea stării de vegetaţie bazat pe  
date observate şi simulate privind fenologia 
culturilor, umiditatea solului şi indici agro-
climatici şi de vegetaţie bazaţi pe tehnici de 
teledetecţie şi SIG.

Buletinul Agrometeorologic reprezintă 
elementul principal din activitatea labora-
torului de Agrometeorologie și se realizează 
săptămânal (miercuri). În acest sens, putem 
preciza că Buletinul Agrometeorologic a fost 
dezvoltat și îmbunătățit pentru acest portal 
JRC compus din două părţi: Diagnoza şi 
Prognoza studiate din punct de vedere 
agrometeorologic la nivelul celor șapte centre 

Fig. 22
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meteorologice regionale din România, iar  
prin acest studiu s-a dorit adăugarea  
anumitor elemente de noutate, care se 
utilizează și în alte state europene și care    
pot fi adoptate și în principalul produs al 
Laboratorului de Agrometeorologie. Astfel, 
Buletinul Agrometeorologic se axează pe 
caracterizarea indicilor meteorologici, agro-
meteorologici și pe recomandări de specia-
litate destinate celor interesați (agricultori, 
ministere de resort, instituții din sectorul 
agricol). 

Sunt prezentate două variante de 
buletine agrometeorologice, unul specific 
perioadei de toamnă (29 octombrie –i            
04 noiembrie 2015, figura 23) și altul    
specific anotimpului de vară (27 august –        
02 septembrie 2015, figura 24) pentru a 
evidenția indicii agrometeorologici specifici 
acestor perioade și elementele de noutate 
adaptate  după  modelul  buletinelor  MARS.

În acest sens, sunt prezentate elemen-
tele de noutate introduse în partea de diag-
noză din cadrul Buletinului Agrometeorologic 
din perioada 29 octombrie – 04 noiembrie 
2015 care sunt evidențiate de către: 

Valorile maxime și minime ale 
temperaturilor maxime și minime din 
aer din perioada 01-31 octombrie 2015 
pe regiuni agricole, figura 25.

Cantitățile maxime și minime de preci-
pitații în perioada 01-31 octombrie 
2015 pe regiuni agricole, figura 26.

Fig. 23

Fig. 24

Fig. 25
a) b)
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Totodată, prin intermediul soft-ului 
specializat de GIS, am reprezentat harta 
privind numărul de zile cu precipitații (5 l/mp) 
din intervalul 01 septembrie – 31 octombrie 
2015 (fig. 28), iar pentru alegerea claselor     
și culorilor am avut ca model buletinele 
MARS.

Numărul de zile cu precipitații            
(5 l/mp) din intervalul 01 septembrie-              
31 octombrie 2015 pe regiuni agricole, 
figura 27.

Astfel, în perioada analizată se poate 
evidenția faptul că perioada cu cele mai  
multe zile consecutive cu precipitații >5 l/mp 
s-a înregistrat în Oltenia, iar cele mai puține –   
în Moldova (fig.  27). 
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Fig. 27

Fig. 28

Fig. 29

Efectuând o comparație a mediei multi-
anuale (1981-2010) cu media precipitațiilor 
înregistrate pe regiuni agricole în intervalul   
01 septembrie – 31 octombrie 2015 a rezultat 
faptul că valorile au fost apropiate de mediile 
multianuale, cu depășiri ale normalului 
perioadei în toate zonele de cultură, figura 29.

În ceea ce privește prognoza agro-
meteorologică, elementul de noutate introdus 
a fost evidențierea estimărilor de cantități de 
precipitații (<5 l/mp) sau (>5 l/mp) și zonele 
reprezentative ale țării, unde acestea se pot 
înregistra în intervalul specific, figura 30.

Buletinul Agrometeorologic pentru 
perioada 27 august – 02 septembrie 2015 a 
urmat același exemplu ca și cel din perioada 
29 octombrie – 04 noiembrie descris mai sus, 
dar cu următoarele noi elemente:

Numărul de zile cu precipitații din intervalul 01 septembrie – 31 octombrie 2015 (nr. zile >5) 
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Cantitățile de precipitații minime și 
maxime pe regiuni înregistrate în 
perioada 01-31 august 2015, figura 31.

Comparație între cantitățile de preci-
pitații înregistrate în august 2015 și 
mediile multianuale 1981-2010 pe 
regiuni agricole, figura 32. 

Comparația între mediile multianuale 
(1981-2010) și cantitățile de precipitații din 
perioada 01-31 august 2015, exemplifică 

Fig. 30
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Fig. 31

Fig. 32

depășirea pragului mediilor multianuale, în 
următoarele regiuni agricole: Oltenia, Banat-
Crișana și Muntenia, figura 33.

Numărul de zile cu precipitații (nr. de 
zile >5) în perioada 01-31 august 2015.
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Din analiza figurii 33, se poate 
evidenția numărul de zile consecutive în care 
cantitățile de precipitații au fost mai ridicate, 
acestea fiind înregistrate în regiunile Oltenia, 
Muntenia și Banat-Crișana, iar cele mai puține 
zile cu ploi au fost în Moldova. 

Temperatura maximă a aerului 
înregistrată în perioada 01 iunie-       
31 august 2015.

 Numărul de zile cu precipitații din intervalul 01 - 31 August 2015 ( nr zile>=5)
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Fig. 34

Prin reprezentarea valorilor de tem-
peratură maximă a aerului (fig. 34) la nivelul    
țării se evidențiază arealele cu cele mai 
ridicate temperaturi din acest interval și 
anume zona de sud, unde se înregistrează 
valori cuprinse între 38-41°C. Local, în   
centrul și sud-estul țării s-au înregistrat      
cele mai scăzute valori de temperatură 
maximă ale aerului.
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În ceea ce privește prognoza agro-
meteorologică, elementul de noutate adaptat 
conform Buletinelor MARS este reprezentat 
ca și la exemplul anterior de estimarea canti-
tăților de precipitații (<5 l/mp sau >5 l/mp) și 
zonele reprezentative ale țării unde acestea 
se pot înregistra în intervalul specific (fig.  35). 

Elaborarea de hărţi tematice privind 
intensitatea unităţilor de arşiţă şi frig, indicele 
de împrimăvărare, data medie de înflorire şi 
maturitate.

Fig. 35

Indicele de împrimăvărare (∑ Tmed≥

0°C), reprezintă potențialul termic al 
perioadei de trecere de la iarnă la 
primăvară și este calculat în intervalul 
februarie-aprilie. 

Potenţialul termic al perioadei de  
trecere de la iarnă la primăvară este exprimat 
prin indicele de împrimăvărare (ΣT >0°C), med

calculat la nivelul intervalului 01 februarie-     
10 aprilie 2016. Astfel, o împrimăvărare foarte 
timpurie (501-680 unităţi de căldură) și 
timpurie (401-500 unităţi de căldură) s-a 
semnalat în cea mai mare parte a țării, cu 

excepția depresiunilor din estul Transilvaniei, 
unde s-a semnalat o împrimăvărare normală 
(305-400 unităţi de căldură), figura 36.

Pentru evaluarea condiţiilor agrometeo-
rologice din perioada cerinţelor  
maxime ale culturilor agricole (lunile 
iunie, iulie  și august) față de tempe-
ratură, se analizează fenomenul de 
„arşiţă” exprimat prin intensitate 
(ΣTmax ≥ 32°C/unităţi de „arşiţă”) şi 
durată (număr de zile).

Fig. 36.
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Fenomenul de ”arșițã” constituie unul 
dintre cei mai importanți factori de risc 
agrometeorologic care pot avea efecte 
negative asupra proceselor de creștere și 
dezvoltare ale plantelor. Limita de 32°C 
reprezintă pragul biologic critic privind 
temperatura maximă a aerului de la care 
optimul fiziologic de creștere și dezvoltare      
al plantelor de grâu și porumb este afectat, 
îndeosebi în perioada critică, cu cerințe 
maxime față de factorul de temperatură, 
respectiv intervalul iunie-august. Aceste 

temperaturi (T ≥ 32°C), înregistrate în mai max

multe zile succesive/consecutive, respectiv   

5 zile, pot determina declanșarea mai 
devreme a fazelor fenologice și forțarea 
proceselor de maturare-coacere prin scur-
tarea perioadei de acumulare a substanței 
uscate în bob, producându-se astfel un 
decalaj de circa 10-15 zile între datele 
normale și cele reale de producere a acestor 
faze.

În buletinul agrometeorologic, pentru 
evaluarea condiţiilor agrometeorologice din 
perioada cerinţelor maxime ale culturilor 
agricole (lunile iunie, iulie și august) se 
analizează fenomenul de „arşiţă” în format 
tabelar, figura 37.

Fig. 37
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Caracteristicile principale ale fenome-
nului de “arșită” sunt:

gradul de intensitate al “arșiței”, ce poate 
varia de la o intensitate redusă (<10 
unităţi de arșită) până la deosebit de 
accentuată (>100...150 unități de arșiță);

durata arșiței, respectiv numărul total   
de zile cu temperaturi maxime ≥32°C/    
lună sau interval de interes agricol/    
mai-iunie, iulie-august, iunie-august, 
mai-septembrie;

succesiunea de producere a zilelor de 
arșită, respectiv ≥3...5 de zile conse-
cutive cu temperaturi maxime ≥32°C = 
arșiță de durată; 

valorile medii și extreme de producere 
ale intensității și duratei fenomenului de 
“arșiță.

În vederea evaluării condițiilor agro-
meteorologice din perioada cu cerinţe 
maxime față de apă ale culturilor agricole 
(iunie-august) s-au prelucrat date privind 
intensitatea şi durata fenomenului de „arşiţă”. 
Astfel, analiza „arşiţei” exprimată prin inten-
sitate (ΣTmax ≥ 32°C/unităţi de „arşiţă”), 
figura 38 şi durată (număr de zile), figura 39,  
a evidenţiat faptul că, în intervalul 01 iunie-  
31 august 2016, atât cuantumul unităţilor,   
cât şi numărul de zile de „arşiţă” au fost 
reduse (0-50 unităţi de „arşiţă”/0-20 zile),      
în cea mai mare parte a țării. O inten-       
sitate ridicată a fenomenului de „arşiţă”     
(51-90 unităţi de „arşiţă”/ 21-40 zile) s-a 
semnalat în centrul și local în vestul și estul 
Munteniei, izolat în sudul și vestul Olteniei, 
sud-estul Moldovei. Local în sudul și nord-
estul Munteniei, sudul Olteniei s-a înregistrat 
o intensitate accentuată a fenomenului de 
„arşiţă” (91-111 unităţi de „arşiţă” într-un 
număr de 41-48 zile). 

Indicii termici specifici necesari 
pentru evaluarea influenței condițiilor 
de iernare asupra speciilor de toamnă 
și pomi-viticole, cu precizarea zonalității 
gradului de favorabilitate a acestora în 
sezonul rece. Unitățile de ger reprezintă 
valori critice pentru culturile agricole.

Fig. 38

Fig. 39

 
Pentru evaluarea condițiilor de  

iernare la culturile de câmp și pomi-viticole,   
s-a evidențiat indicele agrometeorologic ce 
caracterizează anotimpul rece, respectiv 
asprimea iernii prin cuantumul temperaturilor 

medii diurne negative din aer (ƩT ≤ 0°C/ med 

”unități de frig”) înregistrate în intervalul        
01 noiembrie 2015-31 martie 2016. Din 

analiza “unităților de frig”/ƩT ≤ 0°C, se med 

exemplifică caracterul de iarnă blândă       
(59-200 “unități de frig”), în aproape toată  
țara. O intensitate moderată a frigului,       
201-248 “unități de frig” (iarnă normală) s-a 
semnalat local în depresiunile din estul 
Transilvaniei, figura 40.
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Fig. 40

Acest proiect s-a bazat pe definirea 
straturilor de informații de bază necesare în 
evaluarea amenințărilor care se exercită 
asupra solului conform Strategiei Tematice a 
Solurilor.

Prin intermediul JRC MARS se 
acordă o importanță deosebită prin prisma 
abordării provocărilor majore ale societății,  
iar totodată, se identifică standarde, metode 
și instrumente adecvate politicilor actuale. 
Misiunea JRC a fost aceea de a conferi suport 
științifico-tehnic pentru politicile Uniunii 
Europene ce vizează protecția și dezvoltarea 
durabilă europeană și globală a mediului 
înconjurător.

2. Metode inovative bazate pe date 
şi tehnici satelitare utilizate pentru imple-
mentarea unui sistem suport decizional 
privind managementul resurselor de apă 
în agricultură  –  IRIDA

Obiectivul principal al proiectului îl 
reprezintă implementarea unui sistem   
suport decizional privind managementul 
resurselor de apă în agricultură, utilizând  
date in-situ și satelitare. Pentru aceasta, în 
cadrul proiectului se va crea un model 
complex în care măsurători izolate ale 
evapotranspirației reale (ET) și ale umidității 
solului obținute la nivelul unor parcele se    
vor corela cu rezultatele reale ale ET obținute 
din date satelitare de rezoluție înaltă și 
hiperspectrale. Proiectul are ca scop principal 
integrarea metodologiilor și rutinelor într-un 

sistem de suport decizional (DSS), care va 
servi pentru a gestiona un număr mare de 
date (analiza seturilor mari de date – Big Data 
Analysis) și pentru a oferi recomandări de 
irigare către utilizatorii finali.

În anul 2016 s-a realizat validarea 
procedurilor în vederea evaluării deter-
minărilor privind evapotranspiraţia în aria  
pilot a Proiectului şi modelarea vreme-recoltă 
folosind date climatice şi satelitare având ca 
activităţi următoarele:  

Analiza procedurilor pentru deter-
minarea evapotranspiraţiei din aria pilot 
a Proiectului, din date climatice şi 
satelitare;

Stabilirea şi validarea procedurilor 
pentru determinarea evapotranspiraţiei 
din aria pilot a Proiectului, din date 
climatice şi satelitare;

Integrarea datelor de evapotranspiraţie 
în modele vreme-recoltă, din date 
climatice şi satelitare.

Metode de calcul a evapotranspiraţiei

Evapotranspiraţia potențială (ETP) se 
calculează prin formula simplă Thornthwaite 
(1948) sau prin metoda Pennman (Pennman, 
1948; Pennman şi colab., 1969; Doorembos  
şi Pruitt, 1975) sau (Pennman-Montheith, 
1985).

Printre indicii agroclimatici utilizați în 
țara noastră în scopul definirii potențialului 
climatic al zonelor de interes agricol, 
zonalitatea spațio-temporală a gradului de 
uscăciune sau umectare, caracterizarea 
anilor sau perioadelor anotimpuale etc., se pot 
cita:

factorul de ploaie Lang care reprezintă 
raportul dintre media precipitațiilor anuale 
și suma mediilor lunare a temperaturilor 
pozitive (>0°C)/12), în scopul obținerii unei 
valori pozitive și finite a raportului;

indicele de ariditate De Martonne, 
calculat pentru valori lunare şi anuale de 
precipitații și temperatura medie a aerului, 
pe baza căruia Cernescu (citat de Botzan, 
1966) a realizat o cartogramă a indicelui de 
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ariditate în România, punând în evidență 
corelația între acest indice și repartiția 
tipurilor zonale de soluri; 

indicele de ariditate rezultat din raportul 
dintre precipitații (P) și evapotranspirația 
potenţială (ETP), utilizat fie ca atare 
(Gâştescu, 1979), fie ca un “coeficient de 
umectare” (după Vîsoţki, citat de Botzan, 
1966) exprimat procentual 100 P/ETP și 
denumit:

– “indice de umezeală “Thornthwaite” 
(Donciu, 1986);

– “indice de umiditate” (Botzan, 1966).

Stabilirea și validarea procedurilor 
pentru determinarea evapotranspirației 
din aria pilot a Proiectului, din date 
climatice

Pentru calculul evapotranspiraţiei 
potenţiale în aria Pilot a proiectului (zona 
Chiselet), se va folosi modelul bazat pe 
metodologia FAO (Food and Agricultural 
Organization) de implementare a formulei 
Penman-Montheith. 

unde: 

 (kPa); e  – presiunea parţială a a

vaporilor de apă (kPa); e -e  – deficitul de s a

saturaţie (kPa); Δ – panta curbei 

presiunii vaporilor de apă (kPa°C );      

– constanta psihrometrică (kPa°C ). 

ET  – evapotranspiraţia de referinţă 0
–1

(mm zi ); R  – radiaţia solară netă la 
–2 –1

suprafaţa culturii (MJ m zi ), calculată 
pe baza duratei de strălucire a   
Soarelui; reprezintă diferenţa dintre 
radiaţia solară receptată şi cea emisă 
sau reflectată, de ambele lungimi de 
undă, scurtă şi lungă; G – conduc-

–2 –1
tivitatea termică a solului (MJ m zi );    
T – temperatura medie a aerului 
măsurată la înălţimea de 2 m (°C);        
u  – viteza vântului la înălţimea de 2 m 2

–1
(ms ); e  – presiunea de saturaţie a s

vaporilor

–1

–1

n

Pentru ajustarea vitezei vântului de la 
înălţimea de 10 m la înălţimea de 2 m, conform 
metodologie (Allen et al., 1998) s-a utilizat un 
profil logaritmic de determinare a vitezei 
vântului:

unde: u  –  este viteza vântului la înălţimea  

de 2 metri (m s ); u  – reprezintă viteza z

vântului la înălţimea z metri deasupra 

pământului (m s ); z – este înălţimea de 
măsurare a vitezei vântului (m) şi este 
egală cu 10.

Calculul evapotranspirației potențiale 
prin formula Penman-Montheith în cadrul 
Laboratorului de Agrometeorologie include 
parametrii climatici zilnici, valori măsurate și 
validate din baza de date a ANM, cu ajutorul 
software-ului specializat AGRO-SYNOP 
pentru staţiile meteorologice cu program 
agrometeorologic, și anume:

altitudinea (m) și latitudinea (m);

temperatura maximă și minimă a aerului 
(°C);

umiditatea relativă a aerului (%);

viteza vântului (m/s);

durata de strălucire a Soarelui (ore).

Valorile rezultate din calculul evapo-
transpirației potențiale prin formula Penman-
Montheith, sunt utilizate în ecuația de bilanț al 
apei în sol, obținându-se informații referitoare 
la umiditatea solului în diferite faze de 
vegetație a culturilor agricole. 

Ecuația bilanțului apei în sol, utilizată 
pentru calculul umidității solului în activitatea 
agrometorologică operativă din cadrul ANM, 
este:

R – Q – U – E  − ∆ W = 0

în care: R – precipitaţiile sau irigațiile; Q – 
scurgerea; U – adâncimea drenajului 
dincolo de zona rădăcinii; E – evapotrans-
pirația (calculată  prin formula Penman-
Montheith); ∆W – schimbarea în rezerva 
de apă a solului.

2 
–1

–1
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Rezerva de umiditate calculată prin 
ecuaţia bilanțului apei în sol este validată prin 
intermediul măsurătorilor de umiditate in-situ 
cu ajutorul senzorilor specializați din rețeaua 
agrometeorologică a ANM, în principalele 
culturi agricole din România, tabelul 4.

De asemenea, s-au analizat următorii 
parametri agrometeorologici:

intensitatea fenomenului de „arșiță”, 
Σtmax ≥ 32°C, în perioada 01 iunie-         
31 august 2007, 2012 și 2015;

indicele de împrimăvărare, ΣTmed > 
0°C „unități de arșiță”, în intervalul          
01 februarie-10 Aprilie 2007, 2012 și 
2015;

asprimea iernii, T med. ≤ 0°C „unități de 
frig”, 01 noiembrie-31 martie 2007, 2012 
și 2015;

asprimea iernii, ΣTmin. ≤ –15°C/„unităţi 
de ger”, 01 decembrie-28/29 februarie 
2007, 2012 și 2015;

data primului îngheț de toamnă și 
ultimului îngheț de primăvară;

rezerva de umiditate în cultura grâului de 
toamnă, pe profilul de sol 0-100 cm la data 

Tabelul 4. Bilanţul de apă din sol calculat la staţia meteorologică Călăraşi în culturile de grâu de 
toamnă şi porumb, la date calendaristice specifice, pe adâncimea de sol 0-100 cm

Rezerva de umiditate 
(mc/ha)Data

 
Cultura

 

Adâncimea 
(cm)

 

Staţia

 meteo

 

ETP calculat
Penman-Montheith

(mm)

 

Calculată Măsurată

30.06.2007

 

Grâu de toamnă

 

0-100

 

Călăraşi

 

7.5

 

776 900
31.07.2012 Porumb 0-100 Călăraşi 3.4 0 80
31.07.2015 Porumb 0-100 Călăraşi 3.5 741 754

de 30 Iunie 2007 și în cultura de porumb la 
data de 31 Iulie (2012 și 2015).

Indici termici și fenologici – suport 
pentru evaluarea condițiilor climatice în aria 
pilot a Proiectului.

În figura 41 este reprezentată 
intensitatea fenomenului de „arșiță” în 
localitatea Chiselet din județul Călărași.  
Astfel, se observă că în cei 3 ani, 2007, 2012  
și 2015, valoare maximă de 195 „unități        
de arșiță” s-a înregistrat în anul 2012, 
semnificând o intensitate accentuată, în cea 
mai mare parte a județului, cuprinzând în 
totalitate localitatea Chiselet. Valori mai mici 
ale fenomenului intensității „arșiței” s-au 
înregistrat în anul 2015, între 51-70 „unități   
de arșiță”. În toți cei 3 ani 2007, 2012 și 2015, 
în perioada 01 iunie-31 august s-a semnalat   
o intensitate accentuată a fenomenului de 
„arșiță”. Anul 2007 se caracterizează și el 
printr-o intensitate accentuată a fenomenului 
de „arșiță”, valorile maxime ajungând până    
la 164 „unități de arșiță”, în aproape tot județul. 
Valori mai scăzute față de maxima înregis-
trată, în toți cei 3 ani 2007, 2012 și 2015         
s-au semnalat în estul județului Călărași,    
între 51-120 „unități de arșiță”.
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Fig. 41.

În figura 42 este reprezentat indicele 
de împrimăvărare în localitatea Chiselet din 
județul Călărași. Astfel, se remarcă faptul     
că în anul  2007 s-au întregistrat între  430-
460 „unități de căldură” semnificând o 
împrimăvărare timpurie,  în anul 2012, s-a 
semnalat o împrimăvărare normală, între  

320-360 „unități de căldură”, la nivelul 
întregului județ, incluzând în totatlitate 
localitatea Chiselet. Anul 2015 s-a carac-
terizat printr-o împrimăvărare normală, între 
301-400 „unități de căldură”, în vestul, nord-
vestul și estul județului, cuprinzând nordul 
localității Chiselet și o împrimăvărare tim-

Fig. 42.
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purie, între 401-415 „unități de căldură” în 
sudul și centrul județului, dar și în cea mai 
mare parte a localității Chiselet.

Indicele agrometeorologic „asprimea 
iernii” ce caracterizează condiţiile de iernare 
pentru speciile de toamnă, respectiv a     
sumei temperaturilor minime negative din   
aer (ΣTmin. ≤ –15°C/unităţi de ger) situate  
sub limitele critice de rezistenţă a plantelor 
agricole, redă caracterul de iarnă blândă,  
între 0-10 „unități de ger”, în cea mai mare 
parte a județului Călărași și jumătatea de    
sud a localității Chiselet și o iarnă normală, 
între 11-15 „unități de ger” în jumătatea de 
nord a localității Chiselet, precum și nord-
vestul și vestul județului Călărași, în anul 
2007. Anul 2012 se caracterizerază printr-o 
iarnă normală în estul județului Călărași,   
între 11-30 „unități de ger”, o iarnă aspră,   
între  31-50 „unități de ger” în centrul, nordul   
și sudul județului Călărași și o iarnă foarte 
aspră, între 51-58 „unități de ger” în vestul, 
nord-vestul județului, precum și în cea mai 
mare parte a localității Chiselet. În anul    
2015  s-a semnalat o iarnă normală, cu 11-  
30 „unități de ger”, în aproape tot județul 
Călărași, cuprinzând în totalitate localitatea 
Chiselet și o iarnă blândă, cu 0-10 „unități de 
ger”, local în estul județului, figura 43.

Pentru a evalua condițiile de iernare 
ale speciilor de toamnă, s-a analizat indicele 
termic specific perioadei decembrie-
februarie, în anii 2007, 2012 și 2015, respectiv 
cuantumul temperaturilor minime negative 
din aer (ΣTmin. ≤ –15°C/unităţi de ger), ce 
caracterizează anotimpul rece prin asprimea 
iernii. Astfel, din analiza sumei temperaturilor 
minime negative din aer situate sub limitele 
critice de rezistenţă (Tmed. ≤ 0°C) a plantelor 
agricole, se constată caracterul de iarnă 
blândă între 170-200 „unități de frig”,  în vestul 
județului Călărași, cuprinzând și jumătatea   
de nord a localității Chiselet și o iarnă 
normală, 201-220 „unități de frig”, în centrul și 
estul județului, respectiv jumătatea de sud a 
localitații Chiselet, în anul 2007. În anul     
2012 s-a semnalat o iarnă normală, între     
250-300 „unități de frig”, în centrul și estul 
județului, precum și jumătatea de sud a 
localității Chiselet și o iarnă rece, cu valori 
cuprinse între 301-320 „unități de frig”, în 

vestul și nord-vestul județului, încluzând 
jumătatea de nord a localității Chiselet. Anul     
2015 s-a caraterizat printr-o iarnă blândă, cu 
valori între 120-170 „unități de frig”, figura 44.

În figura 45 este reprezentată data 
primului îngheț de toamnă din anii 2007,  2012 
și 2015. Astfel, în anul 2007 se observă că 

Fig. 43.
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Fig. 44. Fig. 45.

primul îngheț de toamnă s-a produs în 
perioada 21 octombrie-10 noiembrie  izolat în 
estul județului. În perioada 11-20 noiembrie 
primul îngheț s-a produs în vestul și local în 
estul județului Călărași. În cea mai mare parte 
a județului Călărași și la nivelul întregii 
localități  Chiselet, primul îngheț s-a semnalat 

în perioada 21-30 noiembrie 2007. În anul   
2012, primul îngheț de toamnă s-a produs în 
ultima decadă a lunii octombrie, în  vestul, 
nord-vestul județului, precum și jumătatea de 
nord a localității Chiselet, iar în prima decadă  
a lunii noiembrie 2012, înghețul  s-a înregistrat 
în cea   mai mare parte a județului Călărași, 
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cuprinzând și jumătatea de sud a localității 
Chiselet. În anul 2015, primul îngheț de 
toamnă s-a produs în ultima decadă a lunii 
octombrie 2015, la nivelul întregului județ.

În figura 46 este evidențiată data 
ultimului îngheț de primăvară din anii 2007, 
2012 și 2015. Astfel, în anul 2007 se observă 
că ultimul îngheț de primăvară s-a produs     
în perioada 21 martie-10 aprilie pe suprafețe 
extinse din județul Călărași și jumătatea        
de sud a localității Chiselet. În perioada               
11-30 aprilie 2007 ultimul îngheț s-a produs în 
vestul, nord-vestul județului și jumătatea de 
nord a localității Chiselet. În  anul 2012, în cea 
mai mare parte a județului Călărași și sudul 
localități Chiselet, ultimul îngheț s-a semnalat 
în perioada 11-20 aprilie, iar în vestul, nord-
vestul județului și centrul, nordul localitășii 
Chiselet s-a produs în ultima decadă a lunii 
aprilie. În anul 2015, ultimul îngheț de 
primăvară s-a produs în decada a doua lunii 
martie în centrul, nordul și sudul județului 
Călărași, precum și sudul localității Chiselet. 
În ultima decadă a lunii martie ultimul îngheț  
s-a semnalat în centrul, nordul și estul 
județului Călărași, jumătatea de nord a 
localității Chiselet, iar în prima decadă a lunii 
aprilie, s-a produs în vestul și nord-vestul 
județului Călărași.

Pentru a evalua potenţialul hidric 
disponibil pentru agricultură la nivelul 
teritoriului agricol din județul Călărași, s-au 
utilizat datele agrometeorologice reprezen-
tative. Astfel, s-a analizat rezerva de umiditate 
accesibilă plantelor de grâu de toamnă şi 
porumb, la date calendaristice specifice şi    
pe adâncimea de sol  0-100 cm, în funcţie de 
evoluţia fenologică a fiecărei specii, în 
corelaţie directă cu cerinţele maxime faţă de 
apă, îndeosebi în perioada de înflorire-
fructificare, respectiv lunile iunie-iulie (grâu de 
toamnă) şi iulie (porumb).

Indicii hidrici specifici necesari pentru 
evaluarea influenţei condiţiilor de vegetaţie 
asupra culturilor de grâu de toamnă şi porumb 
au fost studiaţi în corelaţie directă cu cerinţele 
plantelor agricole faţă de apă, pe faze şi 
interfaze specifice, precum şi pe întreg 
sezonul de vegetaţie.

În figura 47 este evidențiată rezerva  
de umitate, pe adâncimea de sol 0-100 cm, 

Fig. 46.

atât în cultura grâului de toamnă (la data de  
30 iunie 2007), cât și în cultura de porumb (la 
31 iulie 2012 și 2015). Astfel, se observă că în 
cei 3 ani, aprovizionarea cu apă a solului a 
înregistrat deficite de umiditate, respectiv 
secetă pedologică puternică și extremă, cu 
valori între Co-900 mc/ha. În anii 2007 și 2015 



RAPORT  ANUAL 
2016

103RAPORT  ANUAL  2016

ACTIVITĂȚI DE CERCETARE

Fig. 47.

s-a semnalat seceta pedologică extremă      
la nivelul întregului județ Căărași, iar în     
anul 2012 seceta pedologică extremă s-a 
întregistrat în nord și vest, cu valori între     
Co-300 mc/ha, iar în sudul, centrul și estul 
județului s-a semnalat secetă pedologică 

puternică cu valori ale rezervei de apă între  
300-600 mc/ha, incluzând și localitatea 
Chiselet. Aceste date de umiditate a solului 
validează procedura de calcul a ETP bazată 
pe metoda Penman-Montheith în modelul de 
bilanţ al apei în sol.

3. Proiectul Calea Verde spre 
Dezvoltare Durabilă, în cadrul Programului 
RO07 Adaptare la schimbări climatice prin 
intermediul Granturilor SEE 2009-2014.

În activitățile planificate pe anul     
2016 din cadrul acestui proiect s-a elaborat 
Ghidul de adaptare a tehnologiilor agricole    
la schimbările climatice pentru Regiunea 7 
Centru.

Pentru a evalua condiţiile de iernare 
ale speciilor de toamnă s-a analizat indicele 
termic specific perioadei decembrie-februarie, 
în perioadele 1961-1990, 1961-2014 şi 1981-
2010, respectiv cuantumul temperaturilor 
minime negative din aer (ΣTmin. ≤ –15°C/ 
unităţi de ger), ce caracterizează anotimpul 
rece prin asprimea iernii. Astfel, din analiza 
sumei temperaturilor minime negative din   
aer situate sub limitele critice de rezistenţă 
(Tmin. ≤ –10°C) a plantelor agricole, se 
constată caracterul de iarnă normală          
(11-30 unităţi de ger) în cea mai mare parte     
a regiunii, gerul având o intensitate mode-  
rată, îndeosebi în perioada 1961-2014, 
comparativ cu intervalul 1981-2010. O iarnă 
aspră (31-50 unităţi de ger) şi foarte aspră 
(peste 50 unităţi de ger) s-a semnalat în 
centrul, vestul şi teritoriului. Iarna a fost blândă 
(sub 10 unităţi de ger), izolat în nord-vestul 
regiunii, figura 48.

Perioada de tranziție de la anotimpul 
de iarnă la cel de primăvară cuprinde lunile 
februarie, martie și începutul lunii aprilie, 
respectiv intervalul 01 februarie-10 aprilie, 
caracterizat prin indicele de împrimăvărare.  
În această perioadă se produc puternice 
oscilații termice de la un an la altul, cu impli-
cații asupra reluării vegetației, precum și 
desfășurarea lucrărilor agricole în câmp. 
Încălzirile din luna februarie de obicei sunt 
favorabile cerealierelor de toamnă (grâu), 
determinând un avans în vegetație și un ritm 
intens de acumulare a substanței uscate în 
bob.
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Fig. 48.
Fig. 49.

Indicele de împrimăvărare (ΣT > med 

0°C), calculat la nivelul intervalului 01 febru-
arie-10 aprilie, în intervalele 1961-1990 şi 
1961-2014 comparativ cu perioada de refe-
rinţă 1981-2010, a totalizat 201-323 unităţi de 
căldură, ceea ce semnifică o împrimăvărare 
moderată şi normală, pe majoritatea supra-
feţelor agricole, figura 49. În estul, sudul şi 
local în vestul regiunii, s-au cumulat <200 
unități de căldură, împrimăvărarea fiind târzie.

În perioadele analizate, în cea mai 
mare parte a Regiunii 7 Centru, regimul 
pluviometric a fost optim (81-120 l/mp) şi izolat 
ploios (121-150 l/mp) şi excesiv de ploios 
(151-193 l/mp), figura 50.

În perioada de acumulare a apei în sol, 
respectiv intervalul 01 noiembrie-31 martie, 
atât în perioada 1961-1990 (fig. 51a) cât şi în 
perioada 1961-2014 (fig. 51b), regimul 
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pluviometric a fost moderat de secetos (151-
200 l/mp) şi secetos (96-150 l/mp), în cea mai 
mare parte a regiunii, comparativ cu perioada 
de referinţă 1981-2010 (fig. 51c). Local în 
sudul, nord-estul şi vestul teritoriului agricol,  
s-au înregistrat cantităţi optime de precipitaţii 
(201-300 l/mp). Izolat, în sudul (1961-1990), 
sudul şi nord-estul regiunii, precipitaţiile au 
fost abundente (301-390 l/mp).

În figura 52 este redată zonarea 
cantităţilor de precipitaţii înregistrate în 
perioada critică faţă de apă a plantelor de 
porumb (iunie-august). În intervalul 1961-
1990 (fig. 52a), izolat în nord-vestul şi vestul 
regiunii s-au semnalat precipitaţii reduse 
(149-200 l/mp). Pe suprafeţe extinse, regimul 
pluviometric a fost optim (201-300 l/mp), 
ploios (301-400 l/mp) şi izolat excesiv de 
ploios (401-544 l/mp).

 

 

Fig. 50. Fig. 51.

a)

b)

c)
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Pe parcursul anului agricol 01 sep-
tembrie-31 august/1961-1990 şi 1961-2014, 
la nivelul zonei analizate, predomină un regim 
pluviometric optim (601-700 l/mp), local 
ploios (701-800 l/mp) şi chiar excesiv de 
ploios (801-1300 l/mp), figura 53.

Cantităţile abundente de precipitaţii 
produc pagube în agricultură, îndeosebi prin 
excesul de umiditate produs prin băltiri la 
suprafaţa dar şi în adâncimea solului. În 

aceste condiţii, în zona sistemului radicular   
al plantelor agricole, condiţiile de aerisire    
ale solului şi activitatea microorganismelor   
în special a celor nitrificatoare se înrăutăţesc, 
împiedicând nutriţia şi dezvoltarea plantelor. 
Excesul de umiditate este dăunător mai    
ales prin asfixierea plantelor. Cumularea  
unor cantităţi excepţionale într-un interval de 
24 de ore, prezintă diferenţieri importante     
în distribuţia lor atât în timp cât şi în spaţiu, 

Fig. 52. Fig. 53.

 

a)

 

b)

 

c)
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acestea făcând parte din categoria hazar-
delor climatice cu efecte negative în special 
pentru agricultură. În zonele montane, 
înregistrarea unor cantităţi excepţionale de 
precipitaţii în 24 de ore, este posibilă şi în 
anotimpul rece. Cantităţile maxime de 
precipitaţii (mm) înregistrate în 24 de ore,      
în Regiunea 7 Centru, în intervalul 1961-
2014, sunt redate în tabelul 5. Se observă că 
cele mai mari valori ale precipitaţiilor maxime 
căzute în 24 de ore, se înregistrează în      
luna iunie (195,6 mm / Bâlea Lac), iulie    
(115,4 mm / Lăcăuţi), august (94,6 mm / 
Păltiniş), septembrie (92,1 mm / Predeal) şi 
octombrie (91,8 mm / Întorsura Buzăului). 
Valori mai scăzute ale precipitaţiilor înregis-
trate în 24 de ore s-au semnalat în   anii 1989 
(46,9 mm / Fundata) şi 1990 (47,8 mm / 
Predeal).

Rezerve de umiditate în culturile de 
grâu de toamnă din Regiunea 7 Centru, în 
perioada 1970-2014

În intervalul 1970-2014, în perioada 
însămânţărilor de toamnă, aprovizionarea cu 

apă în stratul de sol 0-20 cm (ogor), prezenta 
valori satisfăcătoare (300-400 mc/ha), pe 
majoritatea suprafeţelor agricole. În nordul    
şi local vestul regiunii, se semnala secetă 
pedologică moderată (200-300 mc/ha),   
figura 54a. La nivelul perioadei de referinţă, 
respectiv intervalul 1981-2010, rezerva de 
umiditate din sol se încadra în limite satisfă-
cătoare (300-450 mc/ha) pe aproape întreg 
teritoriul, cu excepţia unor suprafeţe din  
nordul şi vestul regiunii, unde se înregistrau 
deficite moderate de apă în sol, figura 54b.

La sfârşitul lunii mai, atât în intervalul 
1970-2014, cât şi în perioada 1981-2010, 
rezerva de umiditate accesibilă plantelor de 
grâu de toamnă pe profilul de sol 0-100 cm,   
se situa în limite satisfăcătoare (700-        
1150 mc/ha), la nivelul întregii regiuni,     
figura 55.

Atât în intervalul 1970-2014, cât şi în 
perioada 1981-2010, aprovizionarea cu apă 
accesibilă plantelor de grâu de toamnă pe 
adâncimea de sol 0-100 cm, se încadra în 
limite satisfăcătoare (800-1000 mc/ha), în  
cea mai mare parte a regiunii. Local, în 
extremitatea vestică şi nordul zonei analizate 
se semnala fenomenul de secetă pedologică 
moderată (750-850 mc/ha), figura 56.

 

    

Luna  Staţia meteorologică  Data producerii  
Cantitatea maximă de precipitaţii 

(mm) în 24 ore / 1961-2014

I
 

Lăcăuţi
 

17.01.1961
 

59,9
 

II
 

Păltiniş
 

10.02.1984
 

54,4
 

III

 
Târnăveni

 
28.03.1988

 
63,6

 
IV

 

Păltiniş

 

30.04.1982

 

68,4

 
V

 

Predeal

 

15.05.1984

 

84,2

 VI

 

Bâlea Lac

 

13.06.1988

 

195,6

 VII

 

Lăcăuţi

 

12.07.1969

 

115,4

 VIII

 

Păltiniş

 

25.08.1977

 

94,6

 
IX

 

Predeal

 

06.09.1989

 

92,1

 
X

 

Întorsura Buzăului

 

05.10.2008

 

91,8

 
XI

 

Fundata

 

18.11.1989

 

46,9

 

XII Predeal 12.12.1990 47,8

Tabelul 5.
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Fig. 54.

a) b)

Fig. 55.

a) b)

Fig. 56.

a) b)
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Rezerve de umiditate în culturile de 
porumb din Regiunea 7 Centru, în 
perioada 1970-2014

În cultura neirigată de porumb, 
rezerva de umiditate accesibilă plantelor pe 
profilul de sol 0-100 cm, prezenta valori 
satisfăcătoare (850-1100 mc/ha) şi local 
apropiate de optim (1100-1200 mc/ha), în 
toată regiunea, figura 57.

Gradul de aprovizionare cu apă a 
solului pe adâncimea de 0-100 cm, în 
intervalul 1970-2014 se situa în limite 
satisfăcătoare (850-1050 mc/ha), pe 
majoritatea suprafeţelor agricole. În perioada 
1970-2014, la sfârșitul lunii august, izolat în 
vestul regiunii, conţinutul de umiditate 
înregistra valori scăzute (750-850 mc/ha) 
comparativ cu perioada de referinţă 1981-
2010, figura 58 (a,b).

Măsuri de adaptare a tehnologiilor 
agricole în Regiunea 7 Centru:

modelarea caracteristicilor genetice 
ale genotipurilor agricole;

modificarea datei de semănat şi a 
duratei perioadei de vegetaţie a 
culturilor agricole.

Având în vedere necesitatea tuturor 
eforturilor globale de reducere a emisiilor de 
gaze cu efect de seră, în perioada următoare, 
temperatura medie globală va continua să 
crească, astfel fiind necesare măsuri cât mai 
urgente de adaptare la efectele schimbărilor 
climatice.

Adaptarea la efectele schimbărilor 
climatice constă în abilitatea sistemelor 
naturale și antropice, de a răspunde acestor 
efecte, incluzând variabilitatea climatică și 
fenomenele meteorologice extreme, pentru   

Fig. 57.
a) b)

Fig. 58.
a) b)
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a reduce potențialele pagube, a profita de 
oportunități sau a face față consecințelor 
schimbărilor climatice. Se pot distinge mai 
multe tipuri de adaptare: anticipativă și 
reactivă, privată și publică, autonomă și 
planificată. Adaptarea trebuie să reprezinte  
un element important al politicii naționale, 
deoarece reducerea emisiilor de gaze cu  
efect de seră într-un orizont de timp apropiat 
nu implică o atenuare a fenomenului de 
încălzire globală. Adaptarea la efectele 
schimbărilor climatice reprezintă un proces 
complex, ținând seama de variabilitatea 
efectelor de la o regiune la alta, depinzând de 
expunere, vulnerabilitate fizică, gradul de 
dezvoltare socio-economică, capacitatea de 
adaptare naturală și umană, serviciile de 
sănătate și mecanismele de supraveghere a 
dezastrelor.

Capacitatea de adaptare cuprinde 
totalitatea instrumentelor, resurselor și struc-
turilor instituționale necesare implementării în 
mod eficient a măsurilor de adaptare. Creș-
terea capacității de adaptare a României la 
efectele actuale și potențiale ale schimbărilor 
climatice, presupune următoarele:

monitorizarea impactului provocat de 
schimbările climatice, precum și a vulne-
rabilității socio-economice asociate;
integrarea măsurilor de adaptare la 
efectele schimbărilor climatice în stra-
tegiile și politicile de dezvoltare sectorială 
și armonizarea lor intersectorială;
identificarea măsurilor speciale privind 
adaptarea sectoarelor critice din punct de 
vedere al vulnerabilității la schimbările 
climatice.

1. Modelarea caracteristicilor gene-
tice ale genotipurilor agricole

Varietățile cultivate sunt adaptate la 
condiții foarte diferite de vegetație prin 
toleranța la secetă, perioade mai scurte de 
germinatie și de vegetație, reținere supe-
rioară a carbonului etc., precum și la practici 
agricole specifice calendarului lucrărilor pe 
parcursul anului. Alegerea varietăților 
pretabile la condițiile pedoclimatice locale 
specifice este esențială pentru minimizarea 
practicilor agricole cu impact asupra mediului 

și poate spori eficiența fermei în utilizarea 
resurselor climatice disponibile. 

Altfel spus, alegerea varietăților 
trebuie să țină cont de adaptabilitatea lor la 
condițiile locale de climă exprimate prin 
rezistența plantelor la stresul insuficienței  
apei în anumite perioade sau a excesului de 
umiditate, temperaturi ridicate/scăzute etc, 
precum și de potențialul natural al acestora 
pentru o recoltă bogată și de calitate ridicată. 
În ceea ce privește relieful, cunoașterea adân-
cimii apei freatice și a apelor de suprafață 
asigură prevenirea riscurilor de poluare ca 
urmare a tehnologiilor aplicate.

De asemenea, trebuie luată în 
considerare mărimea pantelor pentru efec-
tuarea lucrărilor solului, în special arătura, 
pentru prevenirea fenomenelor de degradare 
a solurilor ca urmare a eroziunii datorate apei.

Alegerea soiurilor/hibrizilor poate 
constitui o provocare majoră în contextul în 
care fenomenele meteorologice extreme   
sunt în creștere, iar amplitudinea acestora 
este  din ce în ce mai mare. Această masură 
tehnologică este legată de modul în care 
cultivatorul își stabilește și prioritizează 
criteriile de selectare a varietăților pe care 
urmează să le cultive.

2. Modificarea datei de semănat şi a 
duratei perioadei de vegetaţie a culturilor 
agricole

Modificarea datei de semănat repre-
zintă o verigă tehnologică importantă pentru 
reducerea efectelor negative ale schimbărilor 
climatice, având în vedere în primul rând 
adaptarea lucrărilor de pregătire a terenurilor 
și declanșarea însămânțărilor în funcție de 
conținutul de apă din sol. 

Simulările efectuate pentru cele trei 
stații meteorologice Sibiu, Braşov şi Târgu 
Mureş, arată faptul că, în condițiile schimbării 
climei sunt posibile modificări privind data 
optimă a semănatului la culturile de grâu de 
toamnă și porumb pentru perioada 2021-
2050, compa-rativ cu perioada actuală (1971-
2000). Astfel, faţă de perioada actuală, la 
cultura grâului   de toamnă se estimează o 
dată mai târzie pentru orizontul 2021-2050, iar 
la porumb, o dată mai timpurie, faţă de 
perioada actuală (tabelul 6).
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Având în vedere oscilaţiile valorilor 
termice în creştere de la un an la altul, se 
recomandă înfiinţarea culturilor în perioada 
optimă şi adaptarea lucrărilor de semănat la 
starea rezervei de apă din sol. Nu în ultimul 
rând, alegerea soiurilor cu precocitate  
diferită determină optimizarea duratei de 
vegetaţie a speciilor agricole și creşterea 
rezistenţei la extremele climatice (perioadele 
cu temperaturi extreme sau alternanţele de 
intervale secetoase şi ploioase). Astfel, 
creșterea temperaturilor asociată cu seceta 
va putea determina forţarea proceselor de 

vegetaţie şi, implicit, diminuarea acumulării 
substanţelor de rezervă în bob, ceea ce va 
avea ca efect reducerea randamentelor în 
special la genotipurile cu rezistenţă mai 
scăzută la stresul termic şi hidric în perioadele 
critice (în special în lunile de vară). Pe de altă 
parte, scăderea temperaturilor sub limita de 
rezistenţă a plantelor în sezonul rece poate 
avea efecte asupra proceselor vegetative 
ulterioare, prin încetinirea acestora, iar 
precipitaţiile abundente pot favoriza creşterea 
atacului agenţilor fito-patogeni.

Tabelul 6. Proiecţii privind modificarea datei de semănat la culturile de grâu de toamnă şi 
porumb în Regiunea 7 Centru pentru orizontul 2021-2050 vs. 1971-2000

Proiecţii privind modificarea datei de semănat la  
culturile de grâu de toamnă şi porumb în Regiunea 7 Centru  

pentru orizontul 2021-2050 vs. 1971-2000  
Grâu de toamnă – semănat mai târziu  

 

1971-2000
 

2021-2050
 

Sibiu
 

25 septembrie - 5 octombrie
 

10 - 25 octombrie
 

Braşov
 

1- 20 octombrie
 

15 - 30 octombrie
 Târgu Mureş

 
1 - 20 octombrie

 
15 - 30 octombrie

 
 

Porumb – semănat mai timpuriu
 

 
1971-2000

 
2021-2050

 Sibiu

 
15 - 20 aprilie

 
25 martie – 10 aprilie

 Braşov

 

20 - 30 aprilie

 

1  - 15 aprilie

 Târgu Mureş

 

20 - 30 aprilie

 

1 - 15 aprilie

 

 

Activitatea științifică din cadrul Laboratorului 
de Coordonare a Rețelei de Radare, Sateliți, 
Stații Meteo și Tehnici pentru Prognoza 
Nowcasting a abordat subiecte de o 
deosebită importanță pentru prognoza pe 
foarte scurtă durată a fenomenelor meteo-
rologice severe, dar și pentru înțelegerea 
evoluției pe lungă durată a unor fenomene 
meteorologice. Rezultatele acestor studii au 
fost prezentate la diverse manifestări 
științifice de profil sau au fost incluse în 
articole științifice, publicate în reviste 
internaționale, cu referenți, cu factor de 
impact ISI mare.

Astfel, au fost efectuate studii privind 
diagnoza evoluției unei structuri convective 
până la un anumit moment, prin analiza 
estimării cantitative a precipitațiilor, obținute 

în urma procesării câmpului de reflectivitate 
radar de la prima elevație, ori de la primele 
elevații (procesare hibridă). Considerând 
prima elevație (0.5°), s-a realizat diferența 
verticală a fluxurilor vecine (fluxul de la 
elevația de 1.5° minus cel de la elevația de 
0.5°, cel de la 2.4° minus cel de la 1.5° și așa 
mai departe) obținând în final maxim opt 
diferențe de flux. Dacă se dorește obținerea 
unui gradient vertical, trebuie cunoscută 
înălțimea la care fasciculul radar intersec-
tează norul la diferite elevații, deoarece, în 
funcție de poziția norului față de radar, 
distanța verticală dintre două elevații vecine 
diferă. Studiul prezent s-a rezumat doar la 
diferențe verticale și nu la gradienți verticali. 
Conform cu ordinea diferențelor verticale 
considerate, suma acestora este pozitivă 

CERCETĂRI ÎN DOMENIUL METEOROLOGIEI RADAR
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dacă fluxul  crește pe verticală (creșterea 
reflectivității     la diferite elevații), zero dacă 
se menține constant sau dacă diferențele 
negative le anulează pe cele pozitive și scade 
pe verticală dacă suma diferențelor este 
negativă (scăde-rea reflectivității). Așadar, 
utilizarea fluxului de hidrometeori în locul 
câmpului de reflectivitate radar este alegerea 
cea mai reprezentativă din punct de vedere 
fizic (fig. 1).

Fig. 1. Relația Z-R și implicațiile acesteia în 
calculul fluxului de precipitații

În figura 2 este ilustrat rezultatul     
final al metodologiei de studiu, rezultat ce     
se utilizează la studiul evoluției celulelor 
convective prin faptul că evidențiază zonele 
de ascendență și descendență, caracteris-
ticile acestora și modul diferențiat în care      
se face trecerea de la curentul ascendent      
la cel descendent. Aceste aspecte sunt   
foarte importante în monitorizarea evoluției 
structurilor convective și a fenomenelor 
meteorologice asociate acestora.

De asemenea, s-a realizat un studiu 
climatologic al căderilor de grindină și tendința 
grindinei în România, luând în considerare 
măsurătorile efectuate la stațiile meteo-
rologice în perioada 1961-2014. Studiul a fost 
realizat în colaborare cu colegii climatologi. 
Figura 3 ilustrează distribuția spațială a 
numărului mediu multianual de zile cu 
grindină în România, în intervalul 1961-2014, 
interpolată pe o grilă carteziană cu celule de 
grilă de dimensiune 50x50 km (Burcea și 
colab. 2016). Rezultatele acestui studiu au 
fost incluse într-un articol științific, publicat în 
anul 2016 și reprezintă o informație valoroasă 

pentru cunoașterea zonelor cu incidența 
ridicată a grindinei. 

Membrii laboratorului au fost implicați 
și în activități didactice organizate la nivel 
internațional, participând ca lectori specialiști 
în domeniul meteorologiei radar și în cel al 
utilizării datelor radar în prognoza imediată a 
fenomenelor meteorologice periculoase, 
precum inundațiile rapide. Astfel, unii membri 
ai laboratorului au participat ca lectori la cursul 
de pregătire privind inundațiile și inundațiile 
rapide „SEEMET Training Course on Flash-
Floods and Floods”, organizat de către 
EUMETSAT, EUMETCAL și OMM, desfășurat 
în luna aprilie a anului 2016. Acest curs a fost 
găzduit de către Agenția de Mediu Slovenă și 
a fost organizat în perioada 19-21 aprilie la 
Ljubljana (https://eumetcal.eu/news/seemet-
floods-course/).

Fig. 3. Distribuția spațială a numărului mediu 
multianual de zile cu grindină în România, 

pentru perioada 1961-2014. Liniile de contur 
reprezintă zonele în care altitudinea terenului 
este mai mare de 500 m. (Figură preluată din 

Burcea și colab. 2016)

Fig. 2. Gradienții verticali pozitivi și negativi 
asociați fluxurilor verticale în cazul unei situații de 

convecție severă (20 iunie 2016).
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CERCETĂRI ÎN DOMENIUL FIZICII 
ATMOSFEREI ȘI POLUĂRII AERULUI

Studiile elaborate în cursul anului 2016 au 
vizat o paletă largă de domenii – radiometrie,  
poluarea aerului și ozon total. Rezultatele au 
fost prezentate la sesiunea ştiinţifică anuală și 
o parte dintre acestea sunt sintetizate în 
rândurile ce urmează:

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

Un alt studiu elaborat în cursul anului 
2016 a avut ca obiectiv analiza variațiilor 
interdiurne ale ozonului total la București. Se 
cunoaște că dependenţa ozonului de 
temperatura stratosferei reprezintă o compo-
nentă importantă în cercetările privind 
evoluţia pe termen lung a ozonului atmosferic. 
În plus, evaluarea tendinţelor temperaturii 
stratosferei constituie o entitate-cheie în 
studiile referitoare la schimbările climatice. În 

vederea stabilirii tendinţei pe termen lung a 
temperaturii s-au analizat datele obţinute din 
radiosondajele efectuate la staţia Bucureşti    
(42 de ani de observații) la nivelul de 100 hPa  
şi în stratul tropopauză-vârful sondajului din 
perioada menționată. Rezultatul studiului a 
pus în evidență răcirea stratosferei la nivelul 
de 100 hPa (cca.16 km) din mediile lunare ale 
temperaturii faţă de mediile lunare multi-
anuale. Tendinţa de scădere este de 0.156 % 
pe deceniu. Valoarea obţinută se încadrează 
în intervalul găsit de Labitzke şi van Loon, dar 
nu poate coincide în totalitate datorită 
diferenţelor de scară spaţială şi temporală 
(seria mai lungă în cazul de faţă).

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

Astfel, în anul 2016 a fost analizată 
înălţimea stratului limită ce reprezintă un 
parametru meteorologic important care 
intervine în distribuirea compuşilor chimici din 
atmosferă şi joacă un rol cheie în evaluarea 
calităţii aerului la scară locală şi regională. 
Determinarea înălţimii stratului limită continuă 
să fie o problemă de interes pe plan mondial 
(în special în cazul unei atmosfere stratificate 
stabil). 

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

În 2016, în cadrul Laboratorului a fost 
determinată înălţimea stratului laminar Ekman 
(din profilul  fluxului de impuls), definită de 
condiţia ca, la orice nivel z mai mare decât Ht, 

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

În anul 2016, 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 fenomenelor meteo-
rologice periculoase”, cât şi a proiectelor 
naţionale şi internaţionale.

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

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

Primul semestru al anului 2016 a 
reprezentat etapa de determinare a rezervei 
de apă conținută de stratul de zăpadă din 
zona bazinelor hidrografice montane de  
interes hidroenergetic și de o mare importanță 
în alimentarea cu apă, în cadrul Temei A III.1. 
Bazinele carpatice pentru care s-a realizat 

CERCETĂRI ÎN DOMENIUL 
TELEDETECȚIEI ȘI SISTEMELOR 
INFORMAȚIONALE GEOGRAFICE

această estimare în sezonul de iarnă-
primăvară (noiembrie 2015 – mai 2016) au 
fost: Argeş (cu închidere Lacul Vidraru), 
Doftana (închidere Lacul Paltinu), Lotru 
(închidere Lacul Vidra), Bistriţa (închidere 
Lacul Izvorul Muntelui), Someşul Mic şi Râul 
Mare, iar metodologia specifică a constat în:

preluarea pentadică a datelor de grosime, 
densitate și echivalent în apă ale zăpezii, 
provenite în flux rapid de la stațiile 
meteorologice, pe perioada întregului 
sezon de iarnă; pe baza acestora, 
realizarea graficelor care să evidențieze 
evoluția grosimii stratului de zăpadă 
pentru fiecare bazin analizat;
analiza multianuală (2005-2016) a 
stratului de zăpadă din sezonul iarnă-
primăvară, realizată pentru stațiile 
meteorologice Bâlea-Lac și Vârful Omu; 
graficele indică valori diferite ale grosimii 
stratului de zăpadă înregistrat la cele        
două stații meteorologice: sub medie, 
pentru stația meteorologică Bâlea-Lac, 
peste medie, pentru Vf. Omu (fig. 1 – stația 
Bâlea-Lac);

Fig. 1. Evoluția multianuală (2005-2016) a 
grosimii stratului de zăpadă în sezonul iarnă-
primăvară la stația meteorologică Bâlea-Lac

observații și măsurători efectuate asupra 
stratului de zăpadă în zona montană de 
interes Bucegi în trei campanii în teren (pe 
parcursul lunilor februarie și martie 2016);
utlizând aceste informații multiple, au fost 
realizate evaluări ale rezervelor de apă 
din stratul de zăpadă pentru datele de:   
20 ianuarie, 15 februarie și 25 martie 
2016, când s-au înregistrat ninsori sem-

*
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nificative în bazinele hidrografice de 
interes; evaluarea s-a efectuat pe etaje 
altitudinale şi pentru diferite categorii            
de acoperire / utilizare a terenului, 
obţinându-se: volumul total de apă 

Fig. 2. Bazinul hidrografic ARGEȘ și subbazinele componente (zona carpatică).

3 2
(mil./m ) și stratul mediu de apă (l/m ). Un 
exemplu de  evaluare a resurselor de apă, 
din data de 20 ianuarie 2016 pentru 
bazinul Argeș este prezentat în figura 2, 
tabelul 1.

 
 

 
Denumire bazin  

Suprafaţă 
totală 

subbazin  

Suprafaţă 
teren 

împădurit 

Volum total 
de 

apă/subbazin 

Strat mediu 
de 

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

1 
B.h. Argeș propriu-zis

(inclusiv Lacul 
Vidraru) 

274.43 190.97 27.065 98.623 

2 Subbazinul Topolog  87.87 53.76 9.921 112.905 

3 
Subbazinul 

Valsan+Dobroneag 
85.41 52.17 9.933 116.298 

4 
Subbazinul Râul 

Doamnei+Bradului+ 
Draghina+Cernat 

256.43 163.23 32.948 128.487 

5 
Subbazinul Valea lui 

Stan 
19.09 17.45 0.851 44.578 

6 
Subbazinul 
Limpedea 

7.76 6.74 0.339 43.686 

 TOTAL  731 484.32 81.057  

 

Tabelul 1. Rezultatele evaluării din 20 ianuarie 2016 pentru b.h. ARGEȘ
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achiziționarea de imagini satelitare 
MODIS Terra şi Aqua din perioada 
analizată, furnizate în timp quasi-real de 
site-ul NASA – Earth Observation Data, 
culori reale sau combinațiile de benzi 
spectrale 7, 2,1 și 3, 6, 7, ca și produsul 
derivat Snow Cover Extent (SCE), au 
adus un plus valoros de informații referi-
toare la delimitarea areală a stratului de 
zăpadă; aceste imagini au fost combinate 
cu Modelul Numeric al Terenului şi 
completate cu valorile grosimii zăpezii 
primite de la staţiile meteorologice, 
asociate aceleiaşi date la care a fost 
preluată imaginea (fig. 3);

Crearea unui sistem eficient de 
obţinere, analiză şi prezentare a informaţiilor 
referitoare la determinarea rezervelor de apă 
din stratul de zăpadă implică, în concluzie, 
utilizarea combinată de date provenite din mai 

Fig. 3. Suprafața acoperită cu zăpadă în data de 19 ianuarie 2016, vector realizat din produsul MODIS 
SCE (+ SRTM și datele grosimii zăpezii la stațiile meteorologice)

multe surse: date în flux rapid obținute de la 
stațiile meteorologice, info-planuri SIG, 
imagini satelitare și produse derivate din 
acestea, validate prin campanii de observații 
și măsurători în teren. Utilitatea imediată a 
acestor evaluări constă în transmiterea de 
informații de mare importanță către unitățile 
de gospodărire a apei, spre factorii de 
management și decizie, iar pe termen lung, în 
studii de cercetare ce pot conduce la 
perfecționarea acestor activități.

În al doilea trimestru al anului 2016 a 
fost realizată o analiză a principalilor indici de 
vegetație (indicele de vegetație diferență 
normalizată – NDVI, indicele de apă diferență 
normalizată – NDWI, respectiv indicele de 
secetă diferență normalizată – NDDI) şi 
parametri biofizici (indicele suprafeţei foliare – 
LAI) utili în monitorizarea vegetatiei, obținuți 
din date satelitare de medie şi ȋnaltă rezoluţie, 
pentru Regiunea 7 Centru. 
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Regiunea Centru este așezată în zona 
centrală a României, în interiorul marii curburi 
a Munților Carpați, pe cursurile superioare     
și mijlocii ale Mureșului și Oltului, fiind 
străbătută de meridianul 25° longitudine 
estică și paralela 46° latitudine nordică. Cu o 
suprafață de 34100 kmp, reprezentând 
14,3% din teritoriul României, Regiunea 
Centru ocupă poziția a 5-a între cele 8 regiuni 
de dezvoltare.

În prima parte a studiului a fost realizată 
baza de date SIG şi satelitară corespun-
zătoare zonei de studiu.

Structura bazei de date SIG (fig. 4) 
cuprinde următoarele plane tematice, organi-
zate sub formă de infoplanuri: topografia 
terenului, reţeaua hidrografică, reţeaua de 
diguri şi canale, reţeaua de căi de 
comunicaţie (şosele, căi ferate), localităţile, 
reţeaua staţiilor agro-meteorologice, reţeaua 
posturi lor pluviometrice, l imitele de 
subbazine şi de bazin, acoperirea/utilizarea 
terenului.

Figura 5 prezintă harta cu utilizarea/ 
acoperirea terenului realizată din Corine  
Land Cover (CLC) 2012 pentru Regiunea 7 

Centru. Pentru o informație cât mai exactă au 
fost identificate 28 de clase de utilizare a  
terenului: zone urbane, zone industrial/ 
comerciale, rețeaua de drumuri și terenuri 
asociate, aeroport, zone de extracţie a 
minereurilor, depozite de deșeuri, terenuri     
în construcţie, zone urbane verzi, zone de 
agrement, terenuri arabile neirigate, terenuri 
irigate permanent, vii, livezi, pășuni, zone cu 
culturi complexe, amestec terenuri agricole cu 
vegetație naturală, păduri de foioase, păduri 
de conifere, păduri amestec, fânețe, vegetație 
subalpină, zone de tranziție cu arbust, dune, 
zonă stâncoasă, terenuri cu vegetație rară, 
mlaștini, apă. 

Baza de date satelitare include:

A. Produsele de reflectanţă MOD09A1 
(sinteze la 8 zile) cu rezoluţia spaţială de    
500 m. Acestea au fost utilizate pentru 
calculul indicilor de vegetație. În figurile 6 
(NDVI), 7 (NDWI) şi 8 (NDDI) sunt 
prezentate exemple ale indicilor de 
vegetație obţinuţi din prelucrarea datelor 
MOD09A1.

Fig. 4. Regiunea 7 Centru – baza de date SIG
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Fig. 5. Harta cu utilizarea terenului pentru Regiunea 7 centru.

Fig. 6. Indicele de vegetaţie diferenţă normalizată calculat din date MODIS, 20 – 27.07.2015
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Fig. 7. Indicele de apă diferenţă normalizată calculat din date MODIS, 20 – 27.07.2015.

Fig. 8. Indicele de secetă diferenţă normalizată calculat din date MODIS, 20 – 27.07.2015
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B. Produsele MODIS MOD15A2 (sinteze la  
8 zile) cu rezoluţia spaţială de 1 km. 
Etapele de prelucrare au constat ȋn 
decuparea imaginilor satelitare şi 
convertirea valorilor digitale (DN) ȋn valori 
fizice. Produsele MOD15A2 au fost 
folosite pentru obţinerea parametrilor 
biofici LAI şi fAPAR. 

B.1. LAI este definit ca jumătate din 
suprafața frunzelor verzi proiectată 
pe unitatea de suprafață a solului şi 
reprezintă un parametru structural 
cu importantă deosebită în analiza 
cantitativă a multor procese fizice  
și biologice legate de dinamica 
vegetației și efectele sale asupra 
ciclului global al carbonului și 
asupra climatului. Pentru realiza-
rea hărţii LAI corespunzătoare 
zonei de studiu s-au folosit 
următoarele intervale (tabelul 2), 
conform algoritmului de realizare al 
produsului MODIS LAI.

  
  

Figura 9 prezintă un exemplu al 
parametrului LAI, estimat din produsul 
MOD15A2, din perioada 26.06–05.09, din    
anii 2007, 2014, respectiv 2015. Valorile  
valide corespunzătoare vegetației variază de 
la 0 la 7. Valorile cuprinse în intervalul [7,10] 
corespund pădurilor foarte dese. 

 
B.2. fAPAR este o variabilă biofizică 

utilă, alături de LAI, pentru calculul 
fotosintezei, a evapotranspirației    
și a productivității nete primare.   

DN_LAI:  
0 – 7 

  
valori valide ale LAI

20

 
pixeli în afara proiecției

25

 

zonă urbană

 
25.1

 

zonă mlăștinoasă

 
25.2

 

zăpadă, gheață

 
25.3

 

deșert, sol gol

 

25.4    apă
25.5 pixeli lipsă

Tabelul 2. Intervale de referinţă corespun-
zătoare clasificării LAI

Fig. 9. Evoluţia LAI pentru perioada 
26.06-05.09.2007 (a), 2014 (b), 

respectiv 2015 (c)

 

 

a)

b)

c)

De aceea fAPAR este un parametru 
important în modelele pentru 
estimarea asimilării bioxidului de 
carbon de către vegetație si pentru 
analiza parametrilor biochimici ai 
vegetației. Parametrul fAPAR este 
un bun indicator al stării de evoluție 
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a unei acoperiri vegetale. Este una 
din cele 50 de variabile climatice 
esențiale recunoscute de către 
Sistemul Global de Observare 
Climatică al Națiunilor Unite 
(Global  Cl imate Observ ing  
System – GCOS) utilizate pentru 
caracterizarea climatică a Terrei. 
Parametrul fAPAR este considerat 
un bun indicator pentru detectarea 
și evaluarea impactului secetei 
asupra acoperirilor vegetale (cul-
turi agricole, vegetație natu-
rală).Pentru realizarea hărţii 

corespunzătoare zonei de 
studiu s-au folosit următoarele 
intervale (tabelul 3), conform 
algoritmului de realizare al 
produsului MODIS fAPAR.

fAPAR 

Figura 10 prezintă un exemplu de 
comparație a evoluției fAPAR estimat din 
produsul MOD15A2 pentru perioada       
26.06 – 05.09, din anii 2007, 2014, respectiv 
2015. 

C. Date LANDSAT. Sistemul Landsat repre-
zintă cel mai vechi sistem de colectare a 
datelor satelitare de rezoluție medie, 
primul satelit Landsat fiind lansat în 
23.07.1972. Cel mai recent satelit al 
sistemului, Landsat 8 a fost lansat în 
11.02.2013. Pentru acest studiu au fost 
folosite date Landsat 8 cu rezoluția 
spațială de 30 m în multispectral şi 15 m   
în panchromatic. Procesarea datelor 

 
 

  
  

Tabelul 3. Intervale de referinţă corespun-
zătoare clasificării

DN_fAPAR:  
0 – 1

 
valori valide ale fAPAR

2

 
pixeli în afara proiecției

2.5

 

zonă urbană

 
2.51

 

zonă mlăștinoasă

 
2.52

 

zăpadă, gheață

 
2.53

 

deșert, sol gol

 

2.54    apă
2.55 pixeli lipsă

a)

b)

c)

Fig. 10. Evoluția fAPAR pentru perioada 
26.06-05.09.2007 (a), 2014 (b), 

respectiv 2015 (c)

Landsat include următoarele etape: 
Conversia valorilor digitale în valori de 
reflectanță; Corecția imaginii funcție de 
unghiul de elevație al soarelui; Calculul 
indicilor de vegetație.

Figura 11 prezintă un exemplu de 
calcul al celor trei indici de vegetație, din 
imaginea Landsat 8, din 16.07.2015. Prin 
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analiza celor trei indici, și ținând cont de 
rezerva de umiditate din sol 465 mc/ha, Cau = 
29% (secetă pedologică puternică) și 
cantitatea de precipitații căzută în luna iulie 
2015 în județul Sibiu (13.7 l/mp) și comparând 
cu harta de utilizare/ acoperire a terenului, se 
poate observa că cele mai afectate de secetă 
pedologică sunt culturile agricole, livezile și 
viile, pășunile.

Fig. 11. Indicii de vegetație NDVI (a), NDWI (b) și 
NDDI (c) calculați din imagine Landsat 8 OLI, din 

data de 16.07.2015, pentru județul Sibiu

a)

b)

c)

Fig. 12.  Analiza evoluției stării de vegetație pe 
baza comparării dintre indicii de vegetație la 

nivelul localității Sibiu, estimați din date satelitare 
(MOD09A1) și valorile precipitațiilor înregistrate 

la stația agrometeorologică Sibiu.

După calculul indicilor de vegetație din 
date satelitare, au fost realizate analize 
complexe ale variației acestora funcție de 
principalii parametri agrometeorologici. 
Având în vedere faptul că indicii NDVI, 
respectiv NDWI, analizați au fost obținuți din 
produse MODIS MOD09 A1, care sunt sinteze 
la 8 zile, pentru analiză, au fost utilizate 
cantitățile de precipitații cumulate la 8 zile 
(intervalul de calcul al precipitațiilor coincide 
cu intervalul de estimare a indicilor de 
vegetație).

A fost analizată variația celor doi indici 
de vegetație pentru valorile extrase pentru 
stația agrometeorologică Sibiu, dar și media 
NDVI și NDWI la nivel de localitate.  În figura 
12, respectiv 13 sunt prezentate variațiile 
NDVI și NDWI, raportate la cantitățile de 
precipitații înregistrate în intervalul de studiu 
analizat. 

Fig. 13. Analiza evoluției stării de vegetație pe 
baza comparării dintre indicii de vegetație la 

nivelul stației agrometeorologice Sibiu, estimați 
din date satelitare (MOD09A1) și valorile 

precipitațiilor înregistrate la stația 
agrometeorologică Sibiu.
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Din analiza variației celor doi indici   
de vegetație se poate observa o diferență 
destul de mare între valorile NDVI/NDWI 
calculate pentru pixelul corespunzător stației 
agrometeorologice Sibiu și media valorilor 
estimate la nivelul localității Sibiu, incluzând  
toate spațiile verzi aferente orașului. Dacă la 
nivel de localitate evoluția NDVI/NDWI este 
oarecum normală, variația indicilor de vege-
tație la nivel de pixel urmărește aproape 
perfect evoluția în timp a precipitațiilor. Astfel, 
din figura 15 se poate observa în perioada    
06-22.04.2015 valorile NDVI (NDVI<0.2), 
respectiv NDWI (NDWI<–0.15) scad ușor ca 
urmare a lipsei precipitațiilor în perioada 
respectivă. Ele ajung la valori normale, 
urmând să scadă din nou în perioada                   
16-24.05.2015, că urmare a scăderii canti-
tăților de precipitații. O creștere normală a 
valorilor NDVI, respectiv NDWI, are loc în 
perioada următoare (NDVI Є [0.2-0.4],   
NDWI Є [–0.05-0.09]). Valorile NDVI/NDWI 
scad semnificativ în perioada 20.07-15.08 
datorită cantităților insuficiente de apă 
(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                 
trei intervale de referință: 1961-1990, 1981-
2010, respectiv 1961-2014). Scăderea mai 
evidentă este în cazul indicelui NDWI 
(NDWI<–0.1), ceea ce indică stresul hidric al 
plantelor.

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

În anul 2016 s-a elaborat şi testat 
metodologia pentru extragerea suprafeţelor 
acoperite cu apă (inundate) prin prelucrarea 
datelor satelitare obţinute de la satelitul 
Sentinel-1, metodă ce poate fi utilizată în 
cazul monitorizării suprafeţelor afectate de 
inundaţii.  

Procesul de prelucrare al imaginilor 
satelitare Sentinel-1 s-a realizat folosind 
programul SNAP (Sentinel Application 
Platform)  şi cuprinde următoarele etape:

Descărcarea datelor. Imaginile sate-
litare Sentinel-1 pot fi descărcate în mod 
gratuit, în două formate (SLC-Single 
Look Complex și GRD-Ground Range 
D e t e c t e d )  d e  p e  p a g i n a  w e b   
https://scihub.copernicus.eu;
Importul în programul de prelucrare de 
imagini: SNAP (Sentinel Application 
Platform), special dezvoltat de ESA; 
Reproiectarea datelor. Datele sunt 
reproiectate în proiecţia UTM cu datum 
WGS84, pentru a putea fi comparate, 
analizate, suprapuse cu alte informaţii 
geo-spaţiale;
Decuparea/tăierea datelor. Pentru a 
permite prelucrarea rapidă se extrage 
zona de interes din scena satelitară (ex. 
bazin hidrografic afectat, unitate 
administrativă afectată etc.);
Pre-procesarea datelor. Operaţiunile 
de pre-procesare a imaginilor satelitare 
din domeniul SAR se referă la 
restaurarea şi rectificarea imaginii şi 
constau în corectarea distorsiunilor 
geometrice şi radiometrice. Pre-
procesarea datelor cuprinde următorii 
paşi:

a. alegerea polarizării. Se va alege 
poralizarea verticală (Intensitate – 
V), care permite identificarea 
suprafeţelor inundate;

b. calibrarea radiometrică (un set de 
tehnici care sunt aplicate în timpul 
procesării datelor de teledetecție 
SAR) include corecțiile legate de 
sensibilitatea senzorului, topo-
grafie, dispersia atmosferică și de 
absorbție;

c. filtrarea imaginilor presupune 
îndepărtarea “zgomotului”, dar 
păstrează rezoluţia radiometrică. 
Zgomotul dintr-o imagine se 
datorează neregularităţilor sau 
erorilor apărute în răspunsul 
senzorului şi/sau în înregistrarea şi 
transmisia datelor. Într-o imagine 
zgomotul apare sub formă de linii 
sistematice sau benzi sau linii 
întrerupte. Aceste efecte trebuie 
corectate înainte de alte prelucrări;

*
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Procesarea datelor. Pentru separea 
apei de suprafețele neacoperite de 
apă s-a aplicat şi analizat histograma 
imaginii, la care s-a aplicat filtrul Lee.

Valorile mici corespund apei, iar 
valorile mari reprezintă zonele neacoperite de 
apă (ex. valoarea 6.4 reprezintă valoarea 
care separă apa de zonele fără apă).

În final, s-a obţinut harta cu extinderea 
suprafeţelor acoperite cu apă, (fig. 14).

Infrastructuri de date spațiale pentru 
aplicații meteorologice

Directiva INSPIRE, adoptată de către 
Parlamentul European și Consiliul Uniunii 
Europene în 14 martie 2007, are ca scop 

Fig. 14. Extinderea suprafeţelor acoperite cu apă

armonizarea informației geospațiale între 
țările europene la nivel local, regional și 
național. Directiva INSPIRE a fost transpusă 
în legislația națională prin Ordonanța 
Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea 
Infrastructurii naționale pentru informații 
spațiale (INIS) în România și elaborarea 
cadrului legal de funcționare al Consiliului 
INIS, structura de coordonare a acestui 
proces. În iulie 2015 s-a publicat Hotărârea   
de Guvern nr. 579 privind ”Stabilirea 
responsabilităților specifice ale autorităților 
publice, precum și a structurilor tehnice pentru 
realizarea temelor de date spațiale și 
aprobarea măsurilor necesare pentru punerea 
în comun a acestora”, HG care stabilește și 
rolul Administrației Naționale de Meteorologie 
în implementarea directivei INSPIRE la 
temele:

*
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I.1. Sisteme de coordonate de referință 
(autoritate publică participantă);
III.7. Instalații de supraveghere a mediului 
(autoritate publică participantă); 
III.13. Condiții atmosferice (autoritate 
publică responsabilă); 
III.14. Caracteristici geografice meteo-
rologice (autoritate publică responsabilă);
III.20. Resurse energetice (autoritate 
publică participantă).

Proiectul are ca scop inițierea și 
dezvoltarea de instrumente și tehnici IT care 
să permită implementarea serviciilor facilitate 
de rețea conforme cu specificațiile directivei 
INSPIRE în cadrul Administrației Naționale de 
Meteorologie. 

Principalele realizări în anul 2016 sunt 
legate de:

Elaborarea cerințelor tehnice, inven-
tarierea standardelor tehnologice și a 
entităților care emit standarde utilizate în 
implementarea serviciilor facilitate de 
rețea, conform directivei INSPIRE;
Proiectarea serviciilor facilitate de rețea, 
conform directivei INSPIRE. Au fost 
documentate și proiectate următoarele 
servicii:

Serviciul de vizualizare (fig. 15) – va 
permite af ișarea,  navigarea, 
mărirea/micșorarea, rotirea panora-
mică, suprapunerea vizuală a 
seturilor de date spațiale, precum    
și afișarea informațiilor explicative     

și a oricărui conținut pertinent al 
metadatelor. Serviciul va fi imple-
mentat conform standardului ISO 
19128 (Geographic information – 
Web map server interface), cunoscut 
și sub numele de WMS (Web Map 
Service);
Serviciul de descărcare a datelor –  
va permite descărcarea de copii ale 
seturilor de date spațiale sau ale unor 
părți ale acestora, precum și 
accesarea directă a acestora. 
Serviciul va fi implementat conform 
standardelor standardelor ISO 
19142 (Geographic information – 
Web Feature Service), cunoscut și ca 
OGC WFS (Web Feature Service), 
pentru datele de tip vector și OGC 07-
067, cunoscut și ca OGC WCS (Web 
Coverage Service) pentru cele de tip 
raster;
Serviciul de prelucrare a datelor – va 
defini cum modelele sau calculele cu 
dimensiune geospațială (numite 
procese) pot fi descoperite și 
executate prin intermediul unei 
arhitecturi software bazate pe servicii 
(SOA), folosind instanțe expuse 
către protocoale gen HTTP-GET, 
HTTP-POST sau SOAP. Serviciul va 
fi implementat conform standardului 
OGC 05-007, cunoscut și sub 
numele de OGC WPS (Web 
Processing Service).

Fig. 15. Arhitectura generică a serviciului de vizualizare a datelor
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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 a fost 
realizată o analiză a metodelor de interpolare 
geostatistică Kriging/CoKriging, utilizate de 
aplicația software ArcGIS. 

Geostatistica poate fi privită ca o sub-
ramură a Statisticii, ce se ocupă cu  analiza și 
interpretarea datelor cu caracter geografic. 
Spre deosebire de Statististica clasică, în care 
măsurătorile (observațiile statistice) sunt 
privite ca fiind observații independente și 
identic repartizate asupra unei aceleiași 
caracteristici, datele de interes din geo-
statistică sunt spațial corelate (ipoteza de 
independență a datelor nu este satisfăcută). 
O analiză geostatistică  urmează următoarele 
trei etape principale: (1) analiza descriptivă a 
datelor spațiale, (2) construirea variogramei 
empirice și aproximarea ei cu un model 
teoretic (estimarea variogramei teoretice), (3) 
predicția (prin metode kriging sau simulări 
stochastice) valorilor caracteristicii de interes 
în locațiile unde nu au fost făcute măsurători. 
Geostatistica este strâns legată de metodele 
de interpolare, dar conține metode de analiză 
mult mai elaborate decât simplele metode de 
interpolare. Diferențele majore între statistică 
și geostatistică sunt:

datele statistice din geostatistică țin cont 
de locația de unde au fost culese;
în Geostatistică, datele  statistice nu sunt 
presupuse 

multe rezultate din geostatistică nu 
presupun cunoașterea repartiției datelor 
observate, deși normalitatea datelor ar fi 
un avantaj pentru analiză; 
de regulă, datele geostatistice sunt 
culese în urma împărțirii domeniului de 

a fi independente între ele și 
identic repartizate;
în Statistica clasică, o selecție aleatoare 
conține date ce sunt considerate a fi 
multiple realizări independente ale      
unei singure variabile. În schimb, în 
Geostatistică, fiecare dată dintr-o 
selecție este privită că o singură realizare 
a unei variabile, iar această variabilă 
diferă cu locația;

măsurat în forme regulate (cubice, 
hexagonale etc.), așadar locațiile de 
unde se iau măsurători nu sunt alese în 
mod cu totul aleator.

O metodă de bază în geostatistică 
folosită în predicția valorilor în locațiile 
neselectate pentru măsurare se numește 
kriging. Kriging este o formă (generalizată) de 
regresie liniară prin care se determină un 
estimator (predictor) spațial. Metoda de 
kriging ține cont de volumul observațiilor și de 
corelațiile dintre aceste valori şi funcționează 
cel mai bine într-un domeniu convex (un 
domeniu în care, odată cu două puncte, va 
conține și segmentul ce le unește). 

În mod uzual, rezultatele unei 
interpolări de tip kriging sunt: valoarea 
așteptată (media de kriging) și dispersia 
(variantă de kriging), estimate în punctul dorit 
din regiune.

Metodele de interpolare geostatistică 
Kriging / CoKriging, specifice ArcGIS analizate 
au fost: kriging ordinar (fig. 16), kriging simplu 
(fig. 17), kriging universal (fig. 18) și kriging 
indicator (fig. 19).

Analizând cele patru metode de 
interpolare Kriging, cele mai mici erori le dă 
metoda de interpolare Kriging Indicator.

Proiectele naţionale şi internaţionale 
în care au fost implicaţi cercetătorii 
Laboratorului de Teledetecţie şi Sisteme 
Infomaţionale Geografice, în anul 2016, sunt:

Proiectul SNOWBALL – Integrarea 
datelor de teledetecţie, din modelare şi 
in-situ pentru evaluarea parametrilor 
stratului de zăpadă şi a hazardelor 
asociate în perspectiva schimbărilor 
climatice

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 
zăpada şi pentru publicul larg.

 

*

*
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a) b)

Fig. 16. Reprezentarea spațială a precipitațiilor zilnice (a) și ale temperaturii medii zilnice (b), prin metoda 
Kriging Simplu – 03.03.2016

a) b)

Fig. 17. Reprezentarea spațială a precipitațiilor zilnice (a) și ale temperaturii medii zilnice (b), prin metoda 
Kriging Ordinar – 03.03.2016

a) b)
Fig. 18. Reprezentarea spațială a precipitațiilor zilnice (a) și ale temperaturii medii zilnice (b), prin metoda 

Kriging Universal – 03.03.2016
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În anul 2016, pentru atingerea 
obiectivului, principalele realizări sunt legate 
de:

Setul de date spectrale obținut până în 
prezent (mai mult de 200 de spectre) acoperă 
o gamă largă de condiții meteorologice și de 
zăpadă (unghiurile Soarelui, unghiurile de 
vizualizare spectro-radiometru, temperatura 
aerului, iluminarea etc.). Examinarea în 
detaliu a spectrelor de zăpadă prezintă toate 
elementele cunoscute asociate cu carac-
teristicile spectrului de zăpadă pentru diferite 
condiții și, prin urmare, confirmă calitatea 
datelor achiziționate.

Senzorul Decagon 5TM a fost selectat 
pentru măsurători capacitive de umezeală    
în zăpadă în proiectul SnowBall. Sonda            
5TM este mult mai puțin costisitoare decât 
instrumentele Denoth sau Snow Fork și poate 
fi ușor interfațată cu înregistratoare de date 
bazate pe microcontroler de tipul celui utilizat 
în proiect. Senzorii vor fi desfășurati în cadrul 
proiectului la site-urile cal/val și stații meteo-
rologice în zona de testare a proiectului.

În acest stadiu (realizarea climatologiei 
gridate, versiunea 2), s-au utilizat ca date 
principale valorile medii lunare multianuale 
(01.10. 2005 – 30.12. 2016) ale parametrilor 

Observarea și măsurarea parametrilor 
stratului de zăpadă 

Elaborarea de produse folosind baza 
de date spațiale 

de interes. De asemenea, următoarele date 
auxiliare, derivate din Modelul Numeric 
Altimetric (MNA), au fost luate în calcul în 
procedura de spațializare: altitudinea, 
altitudinea medie pe o rază de 20 km, 
latitudinea, distanța față de Marea Neagră     
și distanța față de Marea Adriatică.

Trebuie precizat faptul că hărțile 
realizate în cadrul acestei etape oferă o 
imagine de ansamblu a variabilelor analizate, 
a căror precizie este direct influențată           
de scara la care au fost realizate, de erorile   
de estimare spațială specifice metodelor 
geostatistice și de densitatea stațiilor 
meteorologice din rețeaua Administrației 
Naționale de Meteorologie. 

Algoritmul și produsul multi-sensor/ 
multi-temporal de zăpadă umedă – 
MWS 
Produsele au fost studiate şi evaluate din 

punctul de vedere al calităţii generale, pe 
întregul domeniu din România şi, respectiv, 
sudul Norvegiei. Hărţile cu umiditatea zăpezii 
sunt, în general, în acord cu temperaturile 
aerului. În cele mai multe cazuri, rezultatele 
reconstituite în ceea ce priveşte zăpada 
uscată corespund unor temperaturi sub 
punctul de îngheţ, iar în ceea ce priveşte    
una din clasele zăpezii ude – unor temperaturi 
peste punctul de îngheţ. În general, 
temperaturile cele mai ridicate corelează       
cu clasele care cuprind zăpada cea mai udă. 

Fig. 19. Reprezentarea spațială a precipitațiilor zilnice (a) și ale temperaturii medii zilnice (b), prin metoda 
Kriging Indicator – 03.03.2016

a) b)
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În plus, hărţile MWS au o coerenţă internă,    
în sensul în care conţinutul urmează 
îndeaproape topografia şi climatul local. 

Validarea se limitează la comparația 
cu temperatura aerului din sezonul de iarnă 
2015/2016, dar va fi extinsă atunci când 
rezultatele obținute de Sentinel-3 referitoare 
la iarna 2016-2017 vor deveni disponibile.    
S-au folosit datele măsurate la stații 
meteorologice din reţeaua națională, pentru 
următorii parametri: temperatura aerului, 
grosimea zăpezii și gradul de acoperire cu 
zăpadă. Mai jos sunt prezentate exemple 
pentru România, pe baza produselor MWS 
obținute din datele Terra MODIS și Sentinel-1.

Primul exemplu este de la începutul 
sezonului de iarnă (fig. 20). Iarna caldă este 
evidențiată de cantitatea mică de precipitaţii 
solide căzute, ceea ce a determinat o  

grosime redusă a stratului de zăpadă. Doar la 
altitudini inalte (peste 2000 m) este prezent 
stratul de zăpadă şi acela cu grosimi foarte 
reduse (sub 15 cm). Singurele excepții s-au 
înregistrat la stațiile meteorologice Bâlea    
Lac = 68 cm si Vf. Omu = 100 cm; Bâlea Lac se 
află într-o căldare glaciară (care influenţează 
acumularea zăpezii) și pe versantul nordic al 
Munților Făgăraş iar Vf. Omu este situat la 
2500 m. Temperaturile aerului la stațiile 
meteorologice menționate sunt pozitive în  
cea mai mare parte a zilei. Aceasta înseamnă 
că zăpada foarte umedă observată pe harta 
MWS este clasificată corect.

Cel de-al doilea exemplu este de la 
sfârșitului lunii ianuarie, când se înregistrează 
a doua perioadă de topire a stratului de 
zăpadă (fig. 21). Advecția aerului cald din 
partea de sud a României determină topirea 

Fig. 20. Harta MWS pentru Romania, pe baza Terra MODIS şi Sentinel-1, pentru 24 decembrie 2015
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zăpezii, marcată pe harta MWS ca zăpadă 
jilavă, umedă și foarte umedă. Cele mai 
intense areale de topire a zăpezii sunt 
remarcate în zona Curburii Carpaţilor 
(cunoscută ca zona cu cea mai intensă 
activitate a foehnului din România), în zona    
de influență a brizei mării și în sud-vestul ţării, 
de-a lungul fluviului Dunărea.

 de la 
poalele munţilor). Advecția cu aer rece din 
nord-vest determină zăpada uscată în zona 
respectivă.

Clasificarea MWS este foarte bine 
corelată cu profilul temperaturii aerului din    
28 ianuarie 2016.

Ultimul exemplu este din data de       

Zăpada jilavă și umedă înregistrată în 
partea centrală a țării este determinată de 
vântul de tip foehn, prezent pe versantul 
nordic al Munților Făgăraș (depresiunile

27 aprilie 2016 (fig. 22). Stratul de zăpadă  
este prezent numai la cele mai mari altutini 
(peste 2000 m): Bâlea Lac = 87 cm,               
Vf. Omu = 147 cm, Ţarcu = 45, Cuntu = 3 cm, 
Parâng = 5 cm, Iezer = 3 cm. Temperatura 
pozitivă a aerului din timpul zilei determină 
topirea masivă a zăpezii, așa cum se vede    
pe harta MWS. Anomaliile sunt în partea 
vestică: zăpada uscată prezentă pe harta 
MWS nu este înregistrată şi la stațiile 
meteorologice. Aceasta situație poate fi 
determinată de zgomotul datelor SAR din 
zonele agricole. Problema este bine 
cunoscută în comunitatea ştiinţifică SAR, dar 
nu este pe deplin înțeleasă. Câmpurile arate 
au un coeficient de împrăştiere ridicat atunci 
când solul este umed și este posibil să existe 
cazuri cu sol umed sub un strat de zăpadă 
uscată. Cu toate acestea, câmpurile agricole 

Fig. 21. Harta MWS pentru Romania, pe baza Terra MODIS şi Sentinel-1, pentru 28 ianuarie 2016
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ar putea avea în timpul verii, în mod eronat,  
un semnal similar zăpezii. Deci, problema 
este mai complexă și probabil legată de 
utilizarea unor date de referință de tipul 
terenurilor agricole (cu variații semnificative în 
proprietățile de retroîmprăștiere) în algoritmii 
de prelucrare.

Ca o concluzie generală preliminară, 
noile hărţi de zăpadă multi-senzor/multi-
temporale au confirmat validitatea abordării 
care constă în fuzionarea observaţiilor 
temporal-optice şi SAR, pentru realizarea 
unei estimări a umidităţii zilnice a suprafeţei 
zăpezii.

A fost analizat impactul reducerii grosimii 
stratului de zăpadă asupra condițiilor de schi 

Variabilitatea și schimbările climatice 
ale stratului de zăpadă și impactul 

Fig. 22. Harta MWS pentru Romania, pe baza Terra MODIS şi Sentinel-1, pentru 27 aprilie 2016

din Carpații României. Numărul de zile cu 
condiții bune de schi într-un sezon este în 
scădere în Carpați, în contextul schimbărilor 
climatice (fig. 23).

Variabilitate și schimbări în statistica 
avalanșelor
Au fost identificate condițiile climatice 

care determină producerea de avalanșe din 
Munţii Carpați. Au fost realizate hărțile privind 
variabilitatea la scară mare pentru zilele cu 
episoade de avalanșe, folosind date lunare. S-
au folosit reanalizele NCEP/NCAR acoperind 
intervalul de timp din ianuarie 1948 până în 
prezent. A fost selectate ca variabile înălțimile 
geopotențialului zilnic la 500 hPa, presiunea la 
nivelul mării, temperatura zilnică   la 850 hPa 
și vântul zonal la 300 hPa. Hărțile compozite 
sugerează abordarea metodei de predicție 
analogică pe mai multe câmpuri (Barnett și 
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Preisendorfer, 1979). S-a selectat luna  
aprilie, luna cu un număr mare de avalanșe, 
pentru a construi și a testa modelul. 
Componentele vectorului climatic de scară 
mare sunt anomaliile standardizate ale 
înălțimilor, geopotențial la 500 hPa, 
temperaturii la 850 hPa, presiunii la nivelului 
mării și a vântului zonal la 300 hPa, pentru 
sectorul atlantico-european. Componentele 
vectorului pe scară locală sunt grosimea 
stratului  de zăpadă și temperatura medie      
a aerului în masivul Făgăraș  în locații de 
peste 1800 m. Datele locale provin din  
seturile de date de înaltă rezoluție (1 km x 1 
km). Datele zilnice disponibile pentru studiu 
sunt din anul 2000 până în anul 2016. Pentru 
a putea prognoza evenimentele, s-a folosit 
distanța euclidiană pentru evenimentele 
trecute și condițiile reale, în spațiul definit de 
primele patru moduri ale funcțiilor ortogonale 
empirice (EOF). Cu toate acestea, condiţiile 
asociate evenimentelor de avalanșă nu se 
evidenţiazǎ prin clusterizare, în mod 
semnificativ, astfel încât abilitatea predictivă a 
modelului nu este ridicată.

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 
actualizat în permananţă. Portalul SnowBall 
pune la dispoziţie infrastructura de 
comunicare şi diseminare.

Acţiuni de diseminare şi instruire 
Acțiunile de diseminare și instruire s-au 

desfășurat în conformitate cu strategia de 
diseminare, inclusă în planul de Publicitate al 
proiectului: conștientizarea comunității de 
utilizatori privind oportunitățile oferite de 
proiectul Snowball; comunicarea rezultatelor 
obținute în cadrul proiectului; pregătirea 
materialelor suport pentru produsele create în 
proiect (de ex. Documentații, flyere, postere, 
etc); asigurarea vizibilității proiectului la nivel 
național și internațional. 

Canalele de comunicare care au fost 
folosite în proiectul Snowball au inclus pe cele 
de tip oral (seminarii, conferințe, ateliere, 
întâlniri formale și informale etc.) precum și 
canale de comunicare scrise (broșuri, buletine 
de informații (newletters), articole în reviste 
științifice, articole în publicații generale, 
postări pe rețele sociale etc. 

Reprezentanți ai consorțiului Snowball 
au participat cu prezentări orale și postere la 
evenimente relevante pentru subiectele 
abordate în proiect. De asemenea, au fost 
elaborate articole pentru publicare în reviste 
internaționale și naționale relevante pentru 
obiectivele proiectului. La finalul proiectului   
se va organiza o conferinţă finală dedicată 
prezentării rezultatelor. 

Broșura conține informații despre 
obiectivele și rezultatele proiectului, structu-
rate într-un mod atractiv și într-un limbaj non-

Fig. 23. Numărul mediu de zile cu strat de zăpadă mai mai mare de 30 cm într-un sezon de schi 
la 32 de stații din Carpaţi în perioada 1971-2001 (albastru) apărând modificări în cadrul scenariului RCP 
8.5 pentru perioadele 2021-2050 (roșu) şi 2072-2100 (verde) pe baza rezultatelor a 5 modele regionale
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tehnic, ușor de înțeles de publicul larg. În 
2016, a fost realizată a doua versiune (finală) 
bilingvă a broșurii. 

Al doilea buletin de informații (în 
format electronic) a fost elaborat și încărcat  
pe site-ul proiectului și distribuit utilizatorilor 
finali ai proiectului SnowBall.

Proiectul GEODIM are ca scop 
dezvoltarea unui serviciu național în sprijinul 
managementului situațiilor de urgență prin:

• Utilizarea unei platforme de informații 
geospațiale bazată pe produse 
provenite, în principal, din prelucrarea 
imaginilor satelitare;

• Crearea unor produse derivate definite 
împreună cu comunitatea utilizatorilor 
finali;

• Asigurarea continuității proiectului 
SIGUR (Serviciu bazat pe Informații 
satel i tare pentru Gest ionarea 
situațiilor de Urgență);

• Completarea serviciului "GMES 
Emergency Response Service" ținând 
cont de cerințele pe plan local și 
național;

• Consolidarea și dezvoltarea expertizei 
Oficiului Regional România în cadrul 
rețelei UN-SPIDER;

• Acționarea ca o interfață între 
serviciile similare actuale, respectiv: 
S IGUR,  GMES ERS (ac tua l  
Copernicus EMS), International 
Charter Space and Major Disasters și 
UN-SPIDER.

GEODIM furnizează un serviciu 
validat și operațional care ajută autoritățile    
în toate etapele procesului de management  
al situațiilor de urgență: prevenire/pregătire, 
răspuns, reconstrucție. Serviciul oferă utiliza-
torilor hărți produse în timpul situațiilor de 
urgență și hărți de referință utile în etapele de 
prevenire/pregătire și reconstrucție. GEODIM 
este un instrument de bază în luarea deciziilor 
în cadrul celulelor de criză, ce crește eficiența 
intervențiilor, asigură o mai bună cunoaștere  

Proiectul  GEODIM – Platformă 
geospațială suport pentru manage-
mentul situațiilor de urgență 

a dimensiunilor și amplitudinii fenomenului    
în cauză, contribuind în final la reducerea 
pierderilor umane și materiale. Fiind dezvoltat 
pe baza cerințelor utilizatorilor finali, serviciul 
este compatibil cu Sistemul Național de 
Management al Situațiilor de Urgență.

Principalele realizări în anul 2016 sunt 
legate de:

• Definirea de produse cartografice  
pentru cutremure ș i accidente 
industriale (V2);

• Dezvoltarea în cadrul geoportalului 
GEODIM a unei componente care să 
permită implicarea comunității în 
activitatea de răspuns în cazul 
situațiilor de urgență;

• Integrarea imaginilor și produselor 
satelitare provenite de la platforme 
Santinelă;

• Documentarea proceduri lor de 
validare a serviciului GEODIM;

• Validarea serviciului și a lanțului de 
procesare;

• Upgradarea serviciului în conformitate 
cu dezvoltările tehnologice și cerințele 
utilizatorilor finali;

• Calif icarea serviciului folosind 
feedback-ul primit de la beneficiari;

• Demonstrații cu date reale ale 
capabilităților serviciului GEODIM  
(fig. 24);

• Analiza posibilităților de exploatare 
comercială a serviciului GEODIM;

• Organizarea de sesiuni de instruire a 
beneficiarilor;

• Diseminarea rezultatelor proiectului.

Proiectul MEDGAME – Centru Virtual 
pentru educarea şi instruirea cetăţe-
nilor în situaţii de dezastre naturale prin 
intermediul Serious Games

În cadrul proiectului MEDGAME, în 
anul 2016, Administraţia Naţională de 
Meteorologie a fost implicată în realizarea 
următoarelor activităţi:

Jocul educațional dezvoltat în cadrul 
proiectului MEDGAME este conceput sub 

• Joc educațional cu scenariu de acțiune 
în caz de inundații- partea a doua

*

*



RAPORT  ANUAL 
2016

134

ACTIVITĂȚI DE CERCETARE

RAPORT  ANUAL  2016

Fig. 24. Harta zonelor afectate de inundații în perioada 2000 – 2016 în România.

forma unui joc de cărți,  cu  doi  parteneri  și  
se  bazează  pe  simularea  unui  dezastru  
natural  de  tip  inundație,  care afectează  un  
oraș  de  mici  dimensiuni.  Jucătorul  poate  
să  aibă  rolul  dezastrului  natural  sau  al 
primarului din oraș. Cele două roluri 
disponibile îi permit jucătorului să studieze 
dezastrul natural atât din punctul de vedere al 
procesului și etapelor de producere, cât și din 
cel al acțiunilor pe care le poate întreprinde 
pentru a-și însuși un comportament 
resposabil, astfel încît să poată minimaliza 
riscurile la care poate fi expus într-o astfel de 
situație. 

Jocul  este  de  tipul  turn-based,  
fiecare  jucător  având  la  dispoziție  
maximum  un  minut  pentru  a întreprinde 
acțiuni în runda curentă. Acțiunile celor doi 
jucători sunt reprezentate de cărțile de joc pe 
care aceștia le folosesc pentru a acționa 
asupra clădirilor din oraș. Fiecare jucător are 
un pachet propriu de cărți, iar fiecare carte de 
joc din pachet va avea o carte opusă în 
pachetul de joc al adversarului.

Jocul se termină atunci când se 
utilizează toate cărțile din pachetul de joc. 
Dacă orașul nu a pierdut mai mult de 1000 de 
locuitori, va câștiga jucătorul “Primar al 
orașului”, în caz contrar va câștiga jucătorul 
”Dezastru natural”.

Activitatea din această etapă a vizat 
stabilirea elementelor pentru testare și a 
responsabilităților pentru fiecare partener pe 
partea de testare și demonstrare a utilității și 
functionalității Centrului Virtual și a jocului 
educațional. În urma acestor testări au fost 
remediate o serie de disfuncționalități și  
adăugate  la  jocul  educațional  elemente  
care  să  ușureze  înțelegerea  funcționării 
jocului  și  a regulilor de joc.

În luna noiembrie, a fost organizat un 
workshop de final de proiect care a avut ca 
obiect  demonstrarea  funcționalităților  și  
utilității  modelului  Centrului  Virtual  și  a  
jocului educațional.

• Demonstrarea functionalității și utilității 
modelului- partea a doua
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A fost publicată cartea „Educarea şi 
instruirea populației în situaţii de dezastre 
naturale prin intermediul Serious Games”, Ed. 
Printech, ISBN: 978-606-23-0665-6, 117 p.

Proiectul ADER 12-1-1 – Sistem 
informațional pentru agricultură și 
campatibilizarea acestuia cu cadastrul 
general S.I.A.  

Proiectul are drept obiectiv principal 
crearea unui sistem informaţional pentru 
agricultură şi compatibilizarea acestuia cu 
Cadastrul General. ANM va proiecta și 
implementa arhitectura sistemului infor-
maţional pentru agricultură. SIA va cuprinde 
informaţii privind:

• Utilizarea terenurilor pe categorii de 
folosinţă;

• Caracterizarea climatică a fiecărei 
amenajări de îmbunătăţiri funciare;

• Infrastructura amenajărilor de îmbu-
nătăţiri funciare: componente, starea 
actuală, funcţionalitatea, gradul de 
utilizarea a acesteia;

• Solurile predominante în amenajările 
de îmbunătăţiri funciare;

• Clasele de calitate ale solurilor după 
nota de bonitate şi fertilitatea acestora;

• Recomandări privind îmbunătăţirea 
funcţionalităţii amenajărilor de îmbu-
nătăţiri funciare;

• Recomandări privind măsurile agro-
pedoameliorative sau antierozionale 
necesare;

• Terenurile degradate şi intensitatea 
degradării.

Principalele realizări în anul 2016 sunt 
legate de:

• Proiectarea sistemului informațional 
pentru agricultură în conformitate cu 
reglementările Directivei INSPIRE  
(fig. 25);

• Realizarea inventarului metodologiilor, 
codurilor de bune practici și proce-
deelor incluse în măsurile de imple-
mentare a politicilor agricole care 
utilizează informațiile stocate în   
cadrul sistemului informațional pentru 
agricultură;

Crearea interfeţei dintre sistemul 
informaţional şi documentele elaborate 
(metodologii, coduri de bune practici, 
monitorizări etc.) pentru implementarea 
Politicii Agricole Comunitare care utilizează 
date spaţiale.

*

Fig. 25. Exemplu: straturi din baza de date a sistemului informațional pentru agricultură SIA
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CERCETĂRI ÎN DOMENIUL 
METEOROLOGIEI SATELITARE

În anul 2016, cercetătorii din colectivul de 
Meteorologie Satelitară au fost implicați în 
următoarele proiecte:

Conferințe, workshopuri, întâlniri:

http://lps16.esa.int/

ASSIMO: “Evaluarea produselor de 
umiditate a solului derivate din date satelitare 
la nivelul României (“Assessment of Satellite 
Derived Soil Moisture Products over 
Romania”)

– Obiectivul proiectului: Punerea bazelor 
utilizării produselor satelitare de 
umiditate a solului în România, prin 
crearea cadrului necesar validării și 
evaluării produselor de umiditate a 
solului derivate din date de microunde  
de la sateliții actuali și viitori și demon-
strarea utilității acestora.

– Personal: 3 cercetători, Andrei Diamandi 
(director proiect), Oana Nicola, Eduard 
Luca.

– Proiectul a fost finalizat în anul 2016 iar 
obiectivele acestuia au fost realizate în 
totalitate.

Activități:
1. Proiectarea, implementarea și operarea 

Rețelei Naționale Terestre de Măsurare a 
Temperaturii și Umidității Solului (RSMN);

2. Colectarea datelor, actualizarea bazei de 
date cu informații de temperatură și 
umiditate de la senzorii instalați;

3. Proiectarea, implementarea modulului de 
validare, și utilizarea produselor de 
umiditate a solului ASCAT/SMOS/SMAP;

4. Participarea la ISMN (Rețeaua Interna-
țională de Umiditate a Solului);

5. Sinteza și analiza rezultatelor consultării 
utilizatorilor ASSIMO și consultarea pe 
termen lung a acestora;

6. Actualizarea paginii web al proiectului 
(http://assimo.meteoromania.ro);

7. Diseminarea datelor.

1. Participare la simpozionul “ESA Living 
Planet Symposium”, 9-13 mai 2016, 
Praga, Cehia, ( ) cu 

lucrarea “Evaluation of SMOS soil 
moisture products over Romania using in 
situ observations from the Romanian Soil 
Moisture Network”, autori: Andrei 
Diamandi, Ionuț Șandric, Elena Mateescu, 
Oana Nicola, Anișoara Irimescu, Denis 
Mihăilescu, Argentina Nerțan, Daniela 
Saizu.

2. Participare la workshop-ul “3rd Satellite 
Soil Moisture Validation and Appli-
cation Workshop”, 21-22 septembrie 
2016, New York, SUA, (  

)  cu lucrarea 
“Evaluation of SMOS and SMAP retrievals 
with in-situ observation from the 
Romanian Soil Moisture Network”, autori: 
Andrei Diamandi, Elena Mateescu, 
Bogdan Lucaschi, Cătălin Dumitrache, 
Oana Nicola, Luca Eduard, Vasile 
Crăciunescu, Ionuț Șandric.

3. Participare la “Sesiunea Anuală de 
Comunicări Ştiinţifice a Administrației 
Naționale de Meteorologie”

( )

SnowBall: “Integrarea datelor de 
teledetecţie, din modelare şi in-situ pentru 
evaluarea parametrilor stratului de zăpadă şi 
a hazardelor asociate în perspectiva 
schimbărilor climatice” 

– Tip proiect: Programul de Cooperare 
Transnațională la Sud Estul Europei

– Cod proiect: 19SEE/30.06.2014
– Personal: 2 cercetători, Andrei Diamandi, 

Oana Nicola.
– Scopul proiectului: explorarea și 

dezvoltarea unei metodologii, care va sprijini 
dezvoltarea unui serviciu care să ofere 
autorităților naționale un suport în timp real 

https://smap.jpl.
nasa.gov/events/46/

, 1-2 
noiembrie 2016, București, România, 
www.meteoromania.ro  cu lucrarea 

“Validarea produselor de umiditate a 
solului din date satelitare”, autori: Andrei 
Diamandi, Elena Mateescu, Gheorghe 
Stăncălie, Oana Nicola, Anișoara 
Irimescu, Denis Mihăilescu, Vasile 
Crăciunescu, Eduard Luca, Robert 
Chirițescu.
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privind stratul de zăpadă și informații privind 
avalanșele pe baza datelor de observare a 
Pământului. 

Activități:
1. Proiectarea și instalarea de noi dispozitive 

şi echipamente de măsurare a stratului de 
zăpadă;

2. Colectarea datelor și actualizarea bazei de 
date cu privire la stratul de zăpadă;

3. Baza de date suport (imagini satelitare de 
rezoluţie fină) pentru actualizarea hărţii 
acoperirii / utilizării terenului pentru zona de 
studiu;

4. Actualizarea paginii web al proiectului;
5. Diseminarea datelor;
6. Materiale promoționale (flyer proiect).

SAMIRA: “SAtellite based Monitoring 
Initiative for Regional Air quality”

– Obiectivul proiectului: îmbunătățirea 
monitorizării calității aerului la nivel local și 
regional prin utilizarea sinergetică a datelor 
de la sateliții actuali și viitori, prin intermediul 
rețelelor tradiționale de monitorizarea in-situ 
a calității aerului și prin informațiile oferite de 
modelele de calcul.

– Personal: 2 cercetători, Andrei 
Diamandi, Oana Nicola.

Activități:
1. Proiectarea sistemului pre-operațional de 

prognoză a calității aerului și a lanțului de 
procesare;

2. Colectarea și pregătirea datelor in-situ 
pentru asimilare și validare.

Stagii de cercetare:
1. Stagiul de cercetare (Visiting Scientist) în 

cadrul NWCSAF (NowCasting Satellite 
Application Facility). Subiectul stagiului 
este: “Fog detection in NWC SAF cloud 
products” (Detectia ceței în produsele NWC 
SAF) – Part A: “European fog evaluation 
database for NWC SAF PPS and GEO 
packages (Baza de date pentru evaluarea 
modulelor NWC SAF PPS și GEO în zona 
europeană), Diamandi Andrei.

2. Stagiul de cercetare (Visiting Scientist) în 
cadrul NWCSAF (NowCasting Satellite 
Application Facility). Subiectul stagiului 
este: “Fog detection in NWC SAF cloud 
products” (Detecția ceței în produsele NWC 
SAF) – Part B: Performance of MSG/PPS 
CT product in fog classification (Evaluarea 
produsului MSG/PPS Tipul de Nori în 
clasificarea ceței), Nicola Oana.

EUMETSAT

Participare la “2016 EUMETSAT 

Meteorological Satellite Conference”,     

26-30 septembrie 2016,  Darmstadt,  

Germania, (http://www.eumetsat.int/website/ 

home/News/ConferencesandEvents/Previou

sEvents/DAT_2833302.html) cu lucrarea 

“The use of ADAGUC for MSG RGB products 

visualisation at the Romanian National 

Meteorological Administration”, autori: Eduard 

Luca, Nicola Oana, Vasile Crăciunescu, 

Diamandi Andrei.
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Pe parcursul anului  2016, obiectivele 

stabilite a se derula în cadrul programului A – 

“Asigurarea Veghei Meteorologice; A.IV 

“Exploatarea şi întreţinerea sistemului 

naţional de comunicaţii şi informatică”, tema 

A.IV.6 “Desfăşurarea programului de 

educaţie şi pregătire profesională, 

evaluare şi certificare de competenţe a 

personalului din meteorologie” au fost 

atinse, desfășurându-se următoarele 

programe: 

A. Formare profesională continuă (PFC) –   
un program de pregătire profesională ce 
se adresează salariaților ce își desfășoară 
activitatea profesională în cadrul 
Administrației Naționale de Meteorologie, 
salariați absolvenți de studii medii și 
super ioare ,  în  con fo rmi ta te  cu   
prevederile Codului Muncii  art. 194 – (1) 
ce presupune dezvoltarea competențelor 
specifice prin participarea la cel puțin o 
formă de pregătire profesională. Această 
activitate de pregătire profesională s-a 
desfășurat online pe platforma SNM 
(Școlii Naționale de Meteorologie) în 
perioada 09 noiembrie 2015 – 19 martie 
2016, iar la aceasta au participat un 
număr de 42 de angajați ai Administrației 
Naționale de Meteorologie, dintre care   
27 de angajați cu studii superioare 
respectiv 15 angajați cu studii medii.

B. Formare Inițială (PFI) – acest program  
de pregătire profesională este dedicat 
meteorologilor recent angajați (1...2 ani) în 
cadrul Administrației Naționale de 
Meteorologie sau a celor aflați în stagii   de 
probă.  Programul de Formare Inițială s-a 
desfășurat online pe platforma SNM 
(Școlii Naționale de Meteorologie) în 
perioada 04 iulie – 12 august 2016 și   au 
participat un număr de 4 angajați care își 
desfășoară activitatea profesională    în 
cadrul centrului 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 studiat 

individual noțiuni de meteorologie 
generală, acest lucru realizându-se prin 
parcurgerea materialelor de specialitate  
în domeniu disponibile pe platforma  SNM. 
La finalul programului, participanții au 
susținut testări de auto-evaluare aferente 
capitolelor( în număr de 10) parcurse 
individual. Testările s-au susținut online pe 
platforma SNM.

C. Formare de Bază (PFB) –  s-a desfășurat 
în perioada 16 august  – 28 octombrie 
2016, iar la acesta au participat absolvenții 
Programului de Formare Inițială (PFI). 
Participanții au avut de realizat individual 
câte un proiect, subiectele alese fiind      
de actualitate și importanță științifică, 
specifice locului de muncă în care își 
desfăşoară activitatea profesională. 
Proiectele au fost susținute oral în       
data de 29 noiembrie 2016 în fața 
comisiei științifice de evaluatori a Școlii 
Naționale de Meteorologie, comisie 
formată din Dr. Florinela Georgescu – 
director executiv, Dr. Băncilă Gabriela – 
șef CNPM, Dr. Tașcu Simona, Dumitrache 
Cătalin – șef LDAM, Bocan Rodica – din 
partea sindicatului. În urma susţinerii 
proiectelor, paricipanții au primit adeve-
rințe, emise de către SNM prin intermediul 
cărora li se certifică participarea și absol-
virea programelor (PFI și PFB) destinate 
meteorologilor.

D. Formare Conexă Complementară (FCC)

Stagii de formare și specializare în 

domeniul meteorologiei și în domenii conexe:
– meteorologie montană;
– climatologie;
– meteorologie sinoptică;
– interpretarea imaginilor radar și satelit;
– modelare numerică;
– verificarea prognozelor numerice.

 

În perioada 16-18 martie 2016 prin 

intermediul Școlii Naționale de Meteorologie 

s-a desfășurat cursul de NIVOLOGIE-

METEOROLOGIE organizat în cadrul progra-

mului de Formare Conexă Complementară, 

curs susținut de domnul Grigore Irinel 
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Gheorghe, delegat din partea colectivului de 

nivologie a fi lector al cursului. Cursul s-a 

adresat jandarmilor montani din Sinaia, s-a 

desfășurat pe o perioada de 3 zile la sediul 

Centrului de Perfecționare a Pregătirii 

Cadrelor Jandarmi Montani Sinaia, timp în 

care cei 20 de participanți au dobândit 

informații fundamentale privind noțiunile 

folosite în studiul zăpezii, modalitatea de 

efectuare a observațiilor și măsurătorilor 

nivologice, precum și înțelegerea proceselor 

ce stau la baza formării și transformării 

continue ale zăpezii și implicit ale stratului    

de zăpadă. La finalul cursului participanții     

au avut de susținut o testare scrisă,  

eliberându-li-se ulterior certificate celor 

declarați absolvenți ai cursului.

E. Practică în producție în domeniul 
meteorologiei pentru studenții și elevii 
din sistemul educațional formal. 

În perioada 9-13 mai 2016, cu aprobarea 

d irectorului general al Administraţiei 

Naţionale de Meteorologie, studenţii anului I 

ai PS Master ”Climatologie şi Resurse de 

Apă” de la Facultatea de Geografie, au 

efectuat practica de specialitate la sediul 

Central al Administrației Naționale de 

Meteorologie, la staţia meteorologică 

Băneasa şi în departamentele specializate 

din cadrul ANM, din Bucureşti, conform 

programului stabilit de comun acord între 

Școala Națională de Meteorologie şi 

Departamentul de Meteorologie şi Hidrologie 

al Facultăţii de Geografie (Universitatea      

din Bucureşti). Pregătirea s-a realizat sub 

coordonarea Şcolii Naţionale de Meteo-

rologie, care a emis în acest sens, Certificate 

de Practică pentru fiecare student participant, 

în urma predării proiectelor realizate. 

F. Dezvoltarea fondului documentar de 
specialitate, asistență în realizarea de 
bibliografii tematice de bază. 

O noutate față de anul 2015, a constituit-o 

adăugarea pe platforma Școlii Naționale de 

Meteorologie a unei serii de materiale 

științifice (manuale meteorologice) de 

actualitate și importanță semnificativă în 

domeniul în care angajații Administrației 

Naționale de Meteorologice își desfășoară 

activitatea profesională, aceasta putând fii 

accesată în orice moment, de oriunde din  

țară. Scopul adăugării acestor manuale a 

constat în principal în îmbunătățirea activității 

meteorologice operaționale ce se desfășoară 

24 de ore din 24, 7 zile din 7 în cadrul 

Administrației Naționale de Meteorologie.

Celor ce doresc să cunoască activitatea 

desfăşurată în cadul Administraţiei Naţionale 

de Meteorologie, li se oferă posibilitatea de a 

vizita instituţia prin intermediul Școlii Naționale 

de Meteorologie. În cadrul acestor vizite 

elevii/studenţii discută cu specialiştii în 

domeniul meteorologiei, de la care obţin 

informaţii importante cu privire la subiecte de 

actualitate şi totodată de interes major din 

punct de vedere ştiinţific. Astfel, pe parcursul 

anului 2016 au avut loc 51 de vizite dintre    

care 33 s-au desfășurat prin intermediul 

programului ”Școala Altfel”.
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CONTRACTE  DE  CERCETARE  CU  FINANŢARE   MIXTĂ
CARE S-AU DERULAT ÎN ANUL 2016

Nr. 
crt. 

ACRONIM FINANŢARE 

1 UERRA Uniunea Europeană + Cofinanţare

Uniunea Europeană + Cofinanţare

 

2 
CALEA  VERDE SPRE 
DEZVOLTARE 

Granturile SEE 2009-
Adaptare la Schimbările Climatice 

2014 Programul RO 007
 

3 REDBHI 
Uni

(UEFISCDI) 

tatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului
Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovăii

Uni

(UEFISCDI) 

tatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului
Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovăii

Uni

(UEFISCDI) 

tatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului
Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovăii

 
4 MOSES Uniunea Europeană - HORIZON 2020 

5 MEDGAME 
 

6 GEODIM  

7 CLIMHYDEX 
 

8 EUPORIAS  

9
 

ASSIMO
 

Agenţia Spaţială Română
 

10 HORIZON 2020 
PRIMAVERA

 Uniunea Europeană - HORIZON 2020 

11   

12 

MOBBE

 

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

 

13
 

SNOWBALL

 

SEE 2009
Prioritare

-2014 Programul Cercetări în Sectoare

 

 
14

 

GENCLIM

 

Unitatea Execu
Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării 
(UEFISCDI)  

tivă pentru Finanţarea Învăţământului

 
15  

LIRRA
 

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice
 

16

 

ADER 12.3.1

 

Ministerul Agriculturii şi  Dezvoltării Rurale 

 

17
 

ADER 12.3.1.1

 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
ADER 2015-2018.  

Rurale, Programul

 

 

19

20

 

 

IMDROFLOOD

RO-RISK

IRIDA

 

 

UEFISCDI şi Comisia Europeană sub Programul 
JPI ERA NET
Fondul Social European prin Programul Operațional 
Capacitate Administrativă 2014-2020
Uniunea Europeană - HORIZON 2020
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1.Titlu proiectului, încadrarea în programele 
de cercetare (naţionale, sectoriale, nucleu,  
european și internaţional), funcţia deţinută 
(director de proiect, partener);

Planul National  CDI, Parteneriate în 
Domenii Prioritare, competiția 2013,  PCCA 
– Proiecte Colaborative de Cercetare 
Aplicativă, domeniul 8 - Spațiu și securitate.
Funcția deținută: Partener 

Obiectivele generale ale proiectului și 
obiectivele Administrației Naționale de 
Meteorologie

Proiectul și-a propus să investigheze 
sursele potențiale și proprietățile aerosolilor 
rezultati din arderea biomasei și pene de 
fum urban și antropogen asupra România, 
începând cu un studiu de caz de cercetare 
în zona București, exploatând capacitățile 
complementare oferite de monitoare în situ, 
teledetecție, date prin satelit și platforme 
aeriene, în scopul de a îmbunătăți predicția 
de dispersie la scară largă a emisiilor de 
aerosoli.

Obiectivele specifice ale proiectului 
MOBBE :

Cuantificarea proprietăților aerosolilor 
rezultați din arderea biomasei din sistemele 
naturale și antropice din România.
Identificarea căilor de transport și procesele 
de modificare a aerosolilor din arderea 
biomasei (antropice și naturale), în regiune.
Predictia de aerosoli din arderea biomasei, 
precum și impactul acestora asupra calității 
aerului și a climei la nivel local și național.
Creșterea vizibilității științifice.

Obiectivele Administrației Naționale de 
Meteorologie ca partener în acest proiect 

• A participat la elaborarea de modele 
teoretice și elaborează rapoartele 
științifice; 

MOBBE-Model computațional pentru 
estimarea emisiilor de biomass burning 
și impactul acestora

•
de caracterizarea a proprietăților optice și 
de microfizică pentru aerosoli ;

• A elaborat studii cu privire la condițiile 
meteorologice care favorizează apariția 
de incendii; 

• A asigurat futnizarea prognozele 
meteorologică pentru campaniile de 
măsurători; 

• A analizeazat și selectat cel mai bun 
interval de timp pentru efectuarea 
campaniilor experimentale în condiții 
bune; 

• A participat la cele două campanii 
intensive și la analiza și corelarea datelor; 

• A contribuit la actualizarea site-ul 
proiectului; 

• A participat la activitătile de diseminare.
http://mobbe.inoe.ro/

2. Titlu proiectului, încadrarea în programele 
de cercetare (naţionale, sectoriale, nucleu, 
european și internaţional), funcţia deţinută 
(director de proiect, partener);

, Parteneriate în 
Domenii Prioritare, competiția 2013,  
PCCA – Proiecte Colaborative de 
Cercetare Aplicativă, domeniul 5 – 
Agricultură și siguranță alimentară.
Funcția deținută: Partener 

Obiectivele generale ale proiectului și 
obiectivele Administrației Naționale de 
Meteorologie

Proiectul LIRA a avut următoarele 
obiective majore, ce au fost realizate prin 
combinarea tehinicilor de teledecție   
(lidar, radar, rodiometru cu microunde, 
imagistică satelitară):

A participat la elaborarea schemei comune 

LIRA – Folosirea combinată LIdar-
RAdar pentru evaluarea fenomenelor 
asociate însămânțării norilor în vederea 
prevenirii eficiente a căderilor de 
grindină
Încadrarea proiectului în programe de 
cercetare și funcția deținută
Planul Național  CDI

ALTE PROIECTE NAŢIONALE ŞI INTERNAȚIONALE
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Proiectarea unui model experimental 
folosind radar-ul, lidar-ul și radiometria 
cu microunde, pentru a monitoriza 
formarea gheții în interiorul norilor, 
înainte, în timpul și dupa însămânțarea 
acestora – cu scopul de a furniza dovezi 
știintifice și pentru a oferi un instrument 
adecvat în monitorizarea procesului .
Identificarea parametrilor relevanți   
axați pe aplicații de însămânțare 
eficientă a norilor, pe baza datelor 
modelate și experimentale, în vederea 
consilierii procedurile operaționale pe 
baze științifice .

Obiectivele Administrației Naționale de 
Meteorologie ca partener în acest proiect 
sunt:

• A participat la elaborarea de modele 
teoretice și experimentale și la 
dezvoltarea algoritmilor combinați  din 
date Radar-Lidar pentru analiza 
norilor însămânțați; 

• A participat la punerea în aplicare       
a modelelor teoretice, la teste și la 
optimizarea algoritmilor de prelucrare 
lidar-radar; 

• A participat la proiectarea, configu-
rarea, testarea și integrarea lidar 
depolarizare și scanare în cadrul 
platformei LIRA;

• A participat la campanii de măsurători 
și la prelucrarea/analiza a datelor, 
folosind expertiza și  infrastructura 
proprie; 

• A participat la elaborarea documen-
tației pentru brevete, diseminare și 
acțiuni de publicitate.
http://lira.inoe.ro/

Proiectul se desfăşoară între anii 2016 
şi 2019, în cadrul Programului de 
Cooperare Europeană şi Internaţională 

3. SENZORI INOVATIVI LA DISTANŢĂ 
ŞI PE SOL, SISTEM DE LUARE A 
DECIZIILOR BAZAT PE DATE ŞI 
INSTRUMENTE PENTRU GESTIO-
NAREA APEI ÎN AGRICULTURĂ - 
IRIDA
 http://irida.grupuinnovati.com/

- Orizont 2020, iniţiativa Eranet, 
 

Scopul acestui proiect este de a 
implementa un pentru 
gestio-narea resurselor de apă în 
agricultură, folosind date in-situ şi prin 
satelit. 
În cadrul Proiectului IRIDA, programul 
AquaCrop Versiunea 5.0 a fost utilizat 
pentru analiza zilnică a datelor pro-
venite din staţia agrometeorologică    
din Călăraşi, în intervalul 1 aprilie -       
31 august 2012, ţinând seama de 
întreaga perioadă de vegetaţie a culturii 
de porumb. Parametrii necesari pentru 

 modelului sunt: durata 
strălucirii soarelui (ore/zi), temperatura 
minimă şi maximă a aerului (grade 
Celsius) şi precipitaţiile (mm). De 
asemenea, se ţine cont de caracte-
risticile staţiei: latitudine, longitudine, 
altitudine şi amplasare.
Datele au fost necesare pentru calcu-
larea evapotranspiraţiei de referinţă (în 
acord cu Standardele FAO), utilizând 
aplicaţia de calcul ETo (program 
dezvoltat de pentru

 n cadrul proiectului se va 
dezvolta un model complex n care 
m sur torile izolate ale evapotrans
pira iei efective (ET) i a umidit ii solului 
ob inute la nivelul unor parcele vor fi 
corelate cu rezultatele ET efectiv 
ob inute prin intermediul datelor de 
satelit cu rezolu ie nalt  i hiper
spectral.
Pentru a rula modelul AquaCrop, au  fost 
create o serie de fişiere, conţinând 
analize ale zonei, culturii de porumb, 
metodelor de irigaţ i i, solului ş i 
subsolului. Cu ajutorul modelului 
AquaCrop au fost făcute simulări 
privind: conţinutul de apă din sol, apa 
folosită pentru irigaţii în creşterea 
culturilor, producţia totală de biomasă şi 
producţia agricolă, pe baza condiţiilor 

domeniul WATER WORKS 2014.

sistem decizional 

compilarea

 Departamentul  Sol 
şi Apă al FAO). Î

î
ă ă -
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climatice şi de mediu, furnizate prin 
intermediul şierelor anterioare.

 

fi

4. Horizon 2020  PRIMAVERA. Începând cu 

luna septembrie 2016, Administrația 

Națională de Meteorologie este partener în 

Proiectul PRIMAVERA „Process-based 

climate simulation: advances in high-

resolution modelling and European climate 

risk assessement” (Horizon 2020-SC5-

2014-2015 No. 641727, Unit EASME/B/02). 

Proiectul se desfășoară pe durata a 4 ani: 
01/11/2015 – 31/10/2019.
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PROGNOZA VREMII

Barbu, N., Burada, C., Ștefan, S., Georgescu, 
F., (2016): Changes in the Large-Scale 
Atmospheric Circulation over Romania 
between 1961 and 2010 on Seasonal 
Basis Acta Geophysica, 64 (2), pp. 510-
520. DOI: 10.1515/acgeo-2016-0002

Barbu, N., Cuculeanu, V., Ștefan, S. (2016): 
Investigation of the relationship between 
very warm days in Romania and large-
scale atmospheric circulation using 
multiple linear regression approach, 
Theoretical and Applied Climatology, 126 
(1-2), pp. 273-284. DOI: 10.1007/s00704-
015-1579-7

Barbu, N., Ştefan, S., Georgescu, F. (2016): 
Selecting of spatial domain size for air 
circulation types over Romania in 
connection to climatological parameters, 
Romanian Reports in Physics, 68 (3), pp. 
1227-1239. 

Rimbu, N., Stefan, S., Busuioc, A. and 
Georgescu, F., (2016): Links between 
blocking circulation and precipitation 
extremes over Romania in summer. Int. J. 
Climatol., 36, pp.369–376. doi:10.1002/ 
joc.4353

Milian, N., Paşol, A.  „Condiţiile favorabile 
declanşării avalanșelor în sezonul de 
iarnă 2014-2015”, publicată în: Air and 
Water – Components of the environment, 
Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, DOI: 
10.17378/AWC2016_39, pp. 306-313, 
ISSN: 2067-743x;

Voiculescu M., Ardelean F., Oance M.  T., 
Milian N. (2016): Topographical Factors, 
Meteorological Variables and Human 
Factors in the Control of the Main Snow 
Avalanche Events in the Făgăraş Massif 
(Southern Carpathians – Romanian 
Carpathians): Case Studies, Geographia 
P o l o n i c a  8 9 ( 1 ) : 4 7 - 6 4 ,  d o i :  
http://dx.doi.org/10.7163/GPol.0045, 
Institute of Geography and Spatial 
Organization, Polish Academy, ISSN 
0016-7282

MODELARE NUMERICĂ

Dumitrache R. C., Iriza A., Maco B.  A., Barbu 
C. D., Hirtl M., Mantovani S., Nicola O., 
Irimescu A., Crăciunescu V., Ristea Alina, 
Diamandi Andrei (2016)  - Study on the 
influence of ground and satell ite 
observations on the numerical air-quality 
for PM10 over Romanian territory 
Atmospheric Environment 143 (2016) 278-
289

Iriza A., Dumitrache R.C., Lupascu A.,  Stefan 
S. (2016): Studies regarding the quality of 
numerical weather forecasts of the WRF 
model integrated at high-resolutions for the 
Romanian territory, Atmósfera 29(1), 11-21 

Maco B. A., Ionac N., Dumitrache R.C. (2016): 
– Meteorological elements used in the 
numerical forecast of PM10 over the 
Romanian territory. Present Environment 
and Sustainable Development, Vol.10 (1), 
Pag 81-90. 2016 DOI: 10.1515/pesd-2016-
0007, ISSN 1843-5971 

CLIMATOLOGIE

Badescu V, Dumitrescu A (2016): CMSAF 
products Cloud Fraction Coverage and 
Cloud Type used for solar global irradiance 
estimation. Meteorology and Atmospheric 
Physics 128:525–535. doi: 10.1007/ 
s00703-015-0424-y.

Badescu V, Dumitrescu A (2016): Simple solar 
radiation modelling for different cloud types 
and climatologies. Theoretical and Applied 
Climatology 124:141–160. doi: 10.1007/ 
s00704-015-1400-7

Brabec M, Badescu V, Dumitrescu A, 
Paulescu M (2016): A new point of view on 
the relationship between global solar 
irradiation and sunshine quantifiers. Solar 
Energy 126:252–263. doi: 10.1016/ 
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Brabec M., Badescu V., Paulescu M., 
Dumitrescu A. (2016): A new perspective 
on the relationship between cloud shade 
and point cloudiness. Atmospheric 
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Research 172-173:136–146. doi :  
10.1016/j.atmosres.2016.01.006.
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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 58.938.056 lei (RON) 
(cca.13.097.346 EUR), iar cheltuielile de exploatare au fost în valoare de 57.896.069 lei (RON)                      
(cca. 12.865.793 EUR). 

În figura 2 se prezintă structura cheltuielilor de exploatare pe elemente componente. 

În  figura 1 se pre ă .zint  pe sursestructura cifrei de afaceri

Cercetare

Alţi beneficiari
 

Servicii pentru 
Aeronautică

 

Bugetul de stat
 

Alte cheltuieli
6.662.596 lei

Protecţie socială
8.143.087 lei 

Întreţinere, reparaţii
2.257.148 lei

Impozite şi taxe
2.242.482 lei

Comunicaţii
1.661.198 lei

Materiale
2.348.607 lei

Energie
1.618.892 lei

Salarii
32.962.023 lei

4.65%
8.65%

83.57%

3.13%

3.9% 2.87%
3.87%

11.51%

4.06%

2.8%

56.93%

14.07%
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contul de profit şi pierdere şi bilanţulÎn tabelele următoare sunt prezentate, sintetic, 
la data de  31 decembrie 2016. 

  

 CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE LA  31.12.2016         Prezentare sintetică LEI (RON)

BILANŢUL  31.12.2014  Prezentare sintetică                                               LEI  (RON)

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

31.12.2015

58.938.056
1.189

360.221
1.988.386

-
41.105.110
3.167.213

34.992
3.132.221

9.079
3.141.300

503.967
2.637.333

31.12.2016

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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 –14.232.062

18.354.196
3.658.738

14.610.632
84.826

12.931.022
6.321.802
9.512.582

11.328.700

0
31.285.218

12.616.531
1.618.733
9.265.683
1.732.115
6.864.418

19.480.979

31.12.2015

 –6.951.550

15.795.449
2.111.987

13.481.803
201.657

15.960.455
6.490.395
3.334.579

13.087.031

0
31.755.904

14.339.477
1.618.733

10.066.038
2.654.706
8.356.151

22.695.628

31.12.2016
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