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Raportul de activitate al Administraţiei Naţionale de 
Meteorologie referitor la anul 2019 îşi propune să fie o 
oglindă a activităţii operative şi de cercetare desfăşurate 
de către salariaţii institutiei în cele 365 de zile ale anului.

În 2019, ca întotdeauna, meteorologii români şi-au pus 
priceperea la dispoziţia factorilor de decizie și a     
întregii populaţii, încercând, şi cel mai adesea reuşind,  
să anticipeze cu precizie producerea fenomenelor 
meteorologice, atât a celor cotidiene, cât şi a celor 
extreme. În acest sens, Administraţia Naţională de 
Meteorologie a emis un total de 101 atenţionări şi 

avertizări meteorologice cu caracter general, dintre care 23 de informări,            
62 de mesaje de atenţionare de cod galben şi 16  avertizări de cod portocaliu.       
De asemenea, au fost emise 4774 mesaje de atenţionare/avertizare de tip 
nowcasting, la nivel local, în legătură cu producerea unor fenomene meteorologice 
periculoase într-un interval scurt  de timp, dintre care 3496 au fost mesaje de cod 
galben, 1199 – de cod portocaliu și 79 – de cod roşu. 

Această activitate intensă de prognozare şi avertizare a unor fenomene 
meteorologice potenţial periculoase a fost justificată de caracteristicile 
meteorologice complexe ale anului 2019, care a fost cel mai călduros an de după 
1900, în România şi al doilea cel mai călduros an din istoria măsurătorilor 
meteorologice la nivel mondial.

În România, în cursul anului 2019, vremea a avut adesea manifestări extreme, 
solicitând la maxim nivelul pregătirii lor profesionale al meteorologilor noștri. 
Astfel, în luna ianuarie, pe mari suprafeţe din sudul ţării s-au produs depuneri 
masive de polei cu caracter excepţional, cu grosimi de până la 27 de milimetri, care 
au persistat zile în şir, producând pagube însemnate fondului vegetal şi rețelelor de 
furnizare a energiei electrice şi rutiere din sudul şi sud-estul ţării şi cauzând rănirea 
a numeroşi cetăţeni.

La sfârşitul lunii aprilie, pe un fond de instabilitate atmosferică accentuată, pe 
raza localităţii Drajna, din judeţul Călăraşi s-a produs un alt fenomen meteorologic 
extrem - o tornadă de dimensiuni apreciabile, estimată ca având intensitatea F0–F1 
pe scara Fujita, care a cauzat pagube semnificative. 

La sfârşitul primăverii şi în primele două luni de vară, vremea a fost foarte instabilă 
manifestându-se prin numeroase episoade cu precipitaţii în cantităţi mari, 
acumulate în timp scurt, vânt cu aspect de vijelie, intense descărcări electrice şi 
căderi de grindină cu caracter distructiv. Ca exemplu, în ziua de 19 iunie, cantitatea 
de precipitaţii înregistrată la Piatra Neamţ a fost de 106 mm. 

Din punct de vedere termic, au predominat lunile calde şi foarte calde în raport cu 
norma climatologică. Astfel, luna noiembrie a fost cu 4,9ºC mai caldă decât 
normala climatologică (1981-2010), ceea ce a făcut ca aceasta să fie cea mai caldă 
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lună noiembrie din România în intervalul 1961-2019, iar decembrie, pentru care s-a 
calculat o abatere pozitivă de 3,9ºC, a fost a doua cea mai caldă lună decembrie din 
intervalul menţionat. 

Pe parcursul anului 2019, în spiritul unei tradiţii îndelungate, Administraţia 
Naţională de Meteorologie a continuat să deruleze relaţii de cooperare cu instituţii 
care desfăşoară activităţi din domeniul meteorologiei la nivel european şi mondial, 
prin asigurarea continuităţii schimbului de date şi informaţii cu servicii 
meteorologice din ţări membre ale Organizaţiei Meteorologice Mondiale.

Evenimentul care a marcat anul 2019 din punctul de vedere ale cooperării globale în 
domeniul meteorologiei a fost cel de-al 18-lea Congres Meteorologic Mondial, care a 
avut loc în luna iunie, la Geneva, in Elveţia.

Acesta a fost un “Congres al reformelor”, întrucât a hotărât înfiinţarea a două 
Comisii Tehnice noi, cu caracter integrator: Comisia pentru Servicii - Comisia 
pentru Vreme, Climă, Apă, Științele și Aplicațiile din domeniul Mediului 
(Commission for Weather, Climate, Water and Related Environmental Services    
and Applications - Services Commission), Comisia pentru Infrastructură - Comisia 
pentru Observații, Infrastructură și Sisteme Informatice (Commission for 
Observation, Infrastructure and Information Systems - Infrastructure Commission), 
precum şi a unui Comitet Științific dedicat cercetării.

De asemenea, în cadrul Congresului au fost discutate  următoarele documente:

• Planul de tranziție care vizează reforma și strategia structurilor consti-
tutive ale OMM privind reorganizarea Comisiilor Tehnice și a Comitetului 
Științific;

• Planul strategic al Organizației Meteorologice Mondiale pentru intervalul 
2020-2023;

• Bugetul estimativ al Organizației Meteorologice Mondiale pentru intervalul 
2020-2023, precum și stabilirea cuantumului cotizațiilor Statelor Membre la 
bugetul OMM pentru perioada următoare.

În cadrul Congresului Meteorologic Mondial, în data de 8 iunie 2019, a fost 
prezentată și aprobată inițiativa privind înființarea în România, a Centrului 
Agrometeorologic Regional pentru Asociația Regională VI (Europa).

Tema acestui eveniment a fost: “Centrul Agrometeorologic Regional al RA VI: o 
nouă oportunitate de dezvoltare a cooperării internaționale, în contextul 
schimbărilor climatice”. 

Inițiativa înființării Centrului Agrometeorologic Regional pentru Asociația 
Regională VI (Europa) în România a fost bine primită, vorbitorii apreciind, în cadrul 
intervențiilor avute, rezultatele obținute de Guvernul României pe perioada 
deținerii de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene, precum și 
susținerea consistentă acordată de către Ministerul Mediului pentru realizarea 
Centrului Agrometeorologic Regional în România.

În cadrul Centrului se va desfășura întreaga gamă de activități în domeniul 
agrometeorologiei, pornind de la observații și monitoring, continuând cu 
procesarea și schimbul de date și până la furnizarea de servicii/produse.
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Este important să menționăm că în cadrul acestui Centru se vor putea realiza 
evaluări ale impactului fenomenelor legate de vreme și climă asupra sistemelor 
agricole actuale și viitoare și se vor identifica măsurile care trebuie luate în vederea 
asigurării unei dezvoltări durabile a sistemelor agricole în cadrul Asociației 
Regionale VI (Europa), în contextul în care, în întreaga lume, efectele variabilității 
și schimbărilor climatice devin din ce în ce mai evidente.

Printre altele, Centrul va avea ca scop îmbunătățirea cooperării între Serviciile 
Meteorologice și Hidrologice Naționale din cadrul Regiunii VI, sporirea pregătirii 
profesionale în domeniu și facilitarea încheierii de parteneriate benefice la nivel 
european și internațional, în vederea implementării cu succes a programelor și 
proiectelor de cercetare în direcția reducerii efectelor datorate încălzirii globale și 
schimbărilor climatice.

Un loc fruntaș îl vor ocupa activitățile de training și pregătire profesională continuă 
a specialiștilor în domeniul agrometeorologiei și științelor conexe, precum și a 
tinerilor cercetători. Schimburile de experiență și exemplele de bune practici, 
precum și stagiile de training vor fi încurajate atât la nivelul Serviciilor 
Meteorologice Naționale cât și al Centrelor Regionale de Training din cadrul OMM. 
Sesiunile de training în agrometeorologie au ca scop îmbunătățirea calității 
produselor și serviciilor agrometeorologice destinate utilizatorilor (ministere de 
resort, alte instituții specializate, ferme agricole, fermieri, etc.), în conformitate 
cu cerințele organizațiilor internaționale în domeniu. 

Recent, infrastructura Administrației Naționale de Meteorologie a fost considerabil 
îmbunătățită și va trece printr-un proces complex de modernizare, datorită 
participării la proiecte și programe specializate, cu finanțare europeană. În acest 
moment, Administrația Națională de Meteorologie pregătește un nou proiect 
dedicat activităților Centrului Agrometeorologic Regional, care va primi finanțare 
prin  Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA). Acestea constituie 
argumente de bază pentru susținerea inițiativei de înființare a Centrului 
Agrometeorologic Regional în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie. În 
plus, expertiza profesională și competențele specialiștilor români în domeniul 
agrometeorologiei, precum și implicarea activă în inițiativele și activitățile vechii 
Comisii pentru Meteorologie Agricolă (CAgM) a OMM,  sunt de asemenea, motive 
întemeiate pentru găzduirea acestui Centru în România.

Demn de menționat este faptul că  România a obținut, pentru prima dată, poziția de 
consilier al Președintelui Asociației Regionale VI (Europa), în cadrul Consiliului 
Executiv al OMM. Voi fi deosebit de onorată să îmi exercit acest nou rol, în calitate 
de Director General al Administrației Naționale de Meteorologie și Reprezentant 
Permanent al României pe lângă OMM. 

În contextul în care România, deținând Președinția Consiliului Uniunii Europene, a 
depus eforturi susținute pentru armonizarea legislației naționale în domeniul 
protecției mediului și a schimbărilor climatice cu legislația europeană, 
reprezentarea României în Consiliul Executiv al OMM va spori vizibilitatea 
Serviciului Meteorologic Național, la nivel european și mondial și va facilita 
posibilitatea găzduirii de către România a Centrului Agrometeorologic Regional în 
cadrul Regiunii VI (Europa). 



• 6 •

CUVÂNT ÎNAINTE

Pe plan naţional, se remarcă continuarea activităților din cadrul Proiectului 
“Dezvoltarea sistemului național de monitorizare și avertizare a fenomenelor 
meteorologice periculoase pentru asigurarea protecției vieții și a bunurilor 
materiale”. Astfel, la nivelul anului 2019, au fost realizate următoarele obiective:

ü Modernizarea rețelei radar (3 radare în bandă S) și upgradarea aplicațiilor 
specializate, inclusiv serverele pentru procesarea datelor;

ü Upgradarea rețelei actuale de stații meteorologice automate; 

ü Modernizarea sistemului de telecomunicații și vizualizare a produselor 
meteorologice de prognoză și avertizare de fenomene meteo  periculoase; 

ü Modernizarea sistemului de gestionare a datelor climatice (Climate      
Data Management System – CDMS) folosind standarde de reprezentare 
geospațială;

ü Modernizarea sistemului de asimilare de date și aplicațiilor operaționale în 
prognoza de scurtă și foarte scurtă durată (nowcasting).

Subliniind eforturile tuturor specialiştilor din Administraţia Naţională de 
Meteorologie, ţin să le mulţumesc pentru eforturile lor permanente în direcţia 
creşterii calităţii rezultatelor muncii lor şi să îi asigur că strădania lor neobosită şi 
pasionată are un rol pozitiv de mare importanţă în toate sectoarele societăţii 
noastre, ca întotdeauna în istoria de 135 de ani a meteorologiei românești. 

Dr. Elena MATEESCU

Director General

Reprezentant Permanent al României pe lângă 
Organizația Meteorologică Mondială
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În materie de cooperare internațională, domeniu de o importanță fundamentală 
pentru meteorologia operațională și pentru cercetare, în anul 2019, Administrația 
Națională de Meteorologie (ANM) a jucat un rol activ în cadrul organismelor 
meteorologice europene  și internaționale, precum Organizația Europeană pentru 
Exploatarea Sateliților Meteorologici (EUMETSAT), Centrul European pentru 
Prognoze Meteorologice de Durată Medie (ECMWF), Rețeaua Serviciilor Meteo-
rologice Europene (EUMETNET), Gruparea pe Probleme de Interes Economic a 
Serviciilor Meteorologice Naționale din Zona Economică Europeană (ECOMET) și 
Organizația Meteorologică Mondială (OMM) și acolaborat cu alte servicii meteo-
rologice internaționale în domeniile de interes. 

O serie de evenimente marcante precum organizări de evenimente științifice, 
conferințe, seminarii și întâlniri de lucru s-au desfașurat la inițiativa Administrației 
Naționale de Meteorologie, o mare parte dintre acestea având loc la sediul din 
București.

În același timp, specialiști din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie 
au participat la evenimente științifice în țară și în străinătate.

Printre aceste evenimente menționăm:

În perioada 5-6 februarie 2019, ANM, în calitate de partener în proiectul 
intitulat Cea de-a 3-a Fază Operațională și de Dezvoltare Continuă a Centrului 
pentru Aplicații Satelitare în Nowcasting și Prognoza Vremii pe Foarte Scurtă 
Durată al EUMETSAT (2017-2022) - The 3rd Continuous Development and 
Operations Phase of a EUMETSAT Satellite Application Facility on Nowcasting 
and Very Short Range Forecasting- (EUMETSAT NWC SAF CDOP3), a organizat 
Întâlnirea Consiliului NWC SAF CDOP3 (NWC SAF CDOP3 Steering Group 
meeting), eveniment la care au participat reprezentanții celor 5 instituții 
partenere în proiect precum: Serviciul Meteorologic din Spania (AEMET), Meteo 
France (Franța), Serviciul Meteorologic din Suedia (SMHI), Serviciul Meteorologic 
din Austria (ZAMG) și Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Cu această ocazie, membrii Consiliului au luat la cunoștință despre progresul 
realizat în desfășurarea proiectului și au luat decizii asupra unor aspecte ale 
activităților curente și viitoare. De menționat este faptul că ANM este prima 
instituție națională cooptată în structurile operaționale și de cercetare-dezvoltare 
ale EUMETSAT, de când România a devenit membru cu drepturi depline ale acestei 
organizații, în anul 2010;

În perioada 5-7 februarie 2019, s-a desfășurat la Geneva, în Elveția, Sesiunea 
Intermediară a Reuniunii Părților la Convenția privind evaluarea impactului 
asupra mediului în context transfrontieră (Convenția Espoo) și a Părților la 
Protocolul privind evaluarea strategică de mediu (Protocolul SEA) la 
Convenția Espoo. Sesiunea Intermediară a fost convocată în mod excepțional ca 
urmare a imposibilității luării unor decizii cu ocazia celei de-a 7-a sesiuni a 
Reuniunii Părților la Convenție (13-16 iunie 2017, Minsk). 

EVENIMENTE IMPORTANTEEVENIMENTE IMPORTANTE
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În plus față de lucrările dedicate Sesiunii Intermediare a Reuniunii Părților la 
Convenția Espoo și a Părților la Protocolul SEA, în data de 07.02.2019 ora 9.00, la 
sediul Organizației Meteorologice Mondiale (OMM) de la Geneva, a avut loc o 
Întâlnire bilaterală între reprezentanții Ministerului Mediului condusă de domnul 
Secretar de Stat, Eugen Constantin Uricec și de doamna Elena Mateescu, director 
general, Administrația Națională de Meteorologie, pe de o parte și domnul  Petteri 
Taalas, Secretar General al Organizației Meteorologice Mondiale. Pe de altă parte, 
pe agenda întâlnirii au fost discutate următoarele:

• posibilitatea găzduirii de către România a Centrului Regional de 
Agrometeorologie în cadrul Regiunii VI – Europa, care să asigure întărirea relațiilor 
de colaborare și pregătire profesională între serviciile meteorologice naționale 
membre ale OMM;

• crearea de parteneriate la nivel European și internațional privind 
implementarea de proiecte de cercetare în domeniul schimbărilor climatice și 
adaptarea la efectele încălzirii globale în contextul obiectivelor stabilite prin 
Acordul de la Paris și COP 24 de la Katovice.

 Meteorologic Român privind dezvoltarea infrastructurii actuale de 
meteorologie, precum și inițiativa de înființare a Centrului Agrometeorologie 
Regional pentru Asociația Regională VI (Europa) a OMM. Pe durata întâlnirii bilaterale 
care a avut loc între reprezentanții Ministerului Mediului, Administrației Naționale 
de Meteorologie și ai Organizației Meteorologice Mondiale (OMM), Secretarul 
General Petteri Taalas și-a exprimat susținerea fermă privind înființarea, în 
România, a Centrului mai sus menționat.

Sub egida deținerii de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene, 
în cadrul celui de-al 18-lea Congres Meteorologic Mondial, se va realiza o prezentare 
a Serviciului
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Conform tradiției, Administrația Națională de Meteorologie a sărbătorit, în data 
de 22 martie 2019, la sediul său din București, Ziua Mondială a Meteorologiei. 
Tema propusă de către Organizația Meteorologică Mondială pentru anul 2019, a 
fost: “Soarele, Pământul și Vremea”.

 Organizarea de astfel de ceremonii este deosebit de importantă pentru 
comunitatea meteorologilor din întreaga lume, în contextul în care, diseminarea de 
informații corecte și pertinente referitoare la starea actuală și viitoare a climei, 
către autorități, factori de decizie la nivel național și mass media, în scopul 
conștientizării efectelor schimbărilor climatice asupra sectoarelor economiei 
(agricultură, siguranța hranei, protecția mediului, sănătate), constituie misiunea 
primordială a experților în domeniul meteorologiei. 

Printre invitați s-au numărat secretari de stat, membrii de onoare ai    
Academiei Române, personalități din cadrul Guvernului României, Ministerul 
Mediului, Ministerul Apelor și Pădurilor, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, 
Ministerul Cercetării și Inovării, Academia de Științe Agricole și Silvice “Gheorghe 
Ionescu-Sisești” (ASAS), Universitatea București, Inspectoratul General pentru 
Situații de Urgență, Jandarmeria Română, Universitatea de Științe Agronomice și 
Medicină Veterinară, Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Administrația 
Națională «Apele Romane», Institutul 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, Universitatea București-
Facultatea de Fizică, Autoritatea Aeronautică Civilă Română, Administrația Română 
a Serviciilor de Trafic Aerian (ROMATSA), Agenția Spațială Română, Institutul de 
Științe Spațiale, reprezentanți mass media, etc.
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În perioada 11-12 aprilie 2019, a avut loc la sediul Administraţiei Naţionale    
de Meteorologie, vizita domnului Eric Petermann, Director Executiv al 
Rețelei Serviciilor Meteorologice și Hidrologice Europene (EUMETNET), 
având în vedere participarea ANM, prin intermediul specialiștilor săi, la 
programele EUMETNET în domeniile meteorologiei (prognoza meteorologică, 
modelarea numerică a vremii, climatologie, meteorologie radar, training 
specializat) etc. 

Cu această ocazie, experții invitați din cadrul ANM au luat notă de ultimele 
progrese realizate de EUMETNET în domeniul prognozelor meteorologice, al 
climatologiei și conexe, au beneficiat de îndrumări specializate din partea 
reprezentantului EUMETNET și au cunoscut strategia și planurile de viitor ale acestei 
organizații. La rândul său, oaspetele a primit informații privind activitățile 
operative și de cercetare întreprinse în cadrul ANM și    i-au fost prezentate pe scurt 
proiectele și programele de cercetare-dezvoltare finalizate sau în curs de 
implementare în cadrul ANM.

La eveniment au participat specialiști din cadrul Centrului Național de Prognoze 
Meteorologice din sediul central al ANM secțiilor/departamentelor/laboratoarelor 
specializate din ANM precum: Laboratorul de Modelare Numerică, Secția de 
Climatologie, Laboratorul de Coordonare a Rețelei de Radare, Sateliți, Stații Meteo 
și Tehnici pentru Prognoza Nowcasting, Serviciul Administrare Sisteme de Calcul, alți 
specialiști;

În data de 2 mai 2019 a avut loc Întâlnirea DSU-IGSU-ANM la care au participat    
domnul Raed Arafat, Secretar de Stat, Șef al Departamentului pentru Situații de 
Urgență (DSU) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, doamna dr. Elena 
Mateescu, Director General al Administrației Naționale de Meteorologie și 
domnul col. Radu Cristian, Prim-adjunctul Inspectorului General al 
Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU). 

În cadrul discuțiilor, au fost stabilite evenimentele care pot produce dezastre și 
pagube materiale pe teritoriul României și nu sunt încadrate, potrivit normelor 
juridice actuale, în sistemul Ro–alert.

Pentru optimizarea  transmiterii avertizărilor către populație, în cazul 
producerii unor fenomene meteorologice severe imediate, s-au hotărât următoarele 
măsuri:

• Stabilirea tipurilor de fenomene meteorologice severe imediate și a 
terminologiei specifice a acestora, în vederea transmiterii lor prin sistemul Ro–alert;

• Asigurarea unor legături de comunicații directe (hot-line) între structurile 
operaționale cu activitate permanentă din cadrul DSU–IGSU-ANM;

• Întocmirea procedurii operaționale comune, cu menționarea nivelurilor de 
gravitate pentru care se impune transmiterea mesajelor de avertizare către 
populație, prin intermediul aplicației Ro–alert.

În perioada 3-14 iunie 2019, s-a desfășurat la Geneva, în Elveția, cel de-al    
18-lea Congres Meteorologic Mondial. Scopul organizării acestui eveniment de 
mare complexitate pentru comunitatea meteorologică din întreaga lume, a fost 
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acela de a identifica resursele necesare îndeplinirii obiectivelor cheie şi 
priorităţilor Organizației Meteorologice Mondiale.

Agenda preliminară a evenimentului a prevăzut dezbateri pe tema aprobării 
unor rezoluții cu relevanță în domeniul meteorologiei, precum și discuții pe teme de 
interes major, în folosul comunității meteorologice din întreaga lume. Dintre 
acestea menționăm următoarelor documente:

• Planul de tranziție care vizează reforma și strategia structurilor constitutive 
ale OMM privind reorganizarea noilor Comisii Tehnice (Comisia pentru Infrastructură-
INFCOM și Comisia pentru Servicii-SERCOM), a Comitetului Științific, noua viziune 
asupra Consiliului Consultativ Comun al Comisiei Tehnice pentru Oceanografie și 
Meteorologie Marină (COMM) a OMM și Comisia Oceanografică Interguvernamentală 
(IOC) a UNESCO, precum și revizuirea Comitetului Științific Consultativ al OMM;

• Planul strategic al Organizației Meteorologice Mondiale pentru intervalul 
2020-2023;

• Bugetul estimativ al Organizației Meteorologice Mondiale pentru intervalul 
2020-2023, precum și stabilirea cuantumului cotizațiilor Statelor Membre la bugetul 
OMM pentru perioada următoare.

Printre alte teme majore de dezbatere în cadrul acestui eveniment amintim: 
consolidarea sistemului de avertizări timpurii care vizează fenomene meteorologice 
și hidrologice periculoase, revizuirea protocoalelor și a procedurilor operaționale în 
cazul producerii de evenimente extreme legate de vreme și climă, precum și 
politicile și strategiile de ameliorare a riscurilor hazardelor naturale, la nivel 
național în cadrul Statelor Membre OMM, continua susținere a mecanismului suport 
pentru activitățile umanitare la nivel mondial, managementul fenomenului de 
secetă, furnizarea de servicii și produse climatologice în folosul factorilor de decizie 
dar și al populației, la nivel național, continuarea procesului de implementare a 
Cadrului Global pentru Servicii Climatice, recunoașterea importanței și relevanței 
activității stațiilor meteorologice cu șir istoric de observații și măsurători (mai vechi 
de 100 de ani), managementul resurselor de apă, precum și includerea activităților 
din domeniul hidrologiei în noile structuri ale OMM.

Comisia pentru Servicii (Comisia pentru Vreme, Climă, Apă, Științele și 
Aplicațiile din domeniul Mediului - Commission for Weather, Climate, Water and 
Related Environmental Services and Applications (Services Commission)) va include:

· Servicii pentru meteorologie aeronautică;

· Servicii pentru meteorologie marină și oceanografie;

· Servicii pentru agrometeorologie;

· Servicii publice legate de starea vremii;

· Servicii pentru climatologie;

· Servicii pentru hidrologie. 

Comisia pentru Infrastructură (Comisia pentru Observații, Infrastructură și 
Sisteme  Informatice - Commission for Observation, Infrastructure and Information 
Systems (Infrastructure Commission)), dedicată sistemelor observaționale, 
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transmiterii de date, sistemelor de diseminare și de administrare a bazelor de date, 
precum și a sistemelor de procesare a datelor și prognoză.

Consiliul pentru Cercetare privind Vremea, Clima, Apa și Mediul va asigura 
implementarea și coordonarea programelor de cercetare, în vederea atingerii 
obiectivelor pe termen lung ale OMM.

Comitetul Comun OMM-CIO pentru Oceanografie și Meteorologie, care 
vizează implementarea activităților din domeniile oceanografiei și observațiilor 
meteorologice, managementul datelor și informațiilor, servicii, sisteme de modelare 
numerică și prognoză, dar și dezvoltarea cercetării și capacității profesionale în 
domeniu.

Comitetul Științific Consultativ va transmite Congresului și Consiliului Executiv 
opinii și recomandări în probleme care privesc strategiile OMM în domeniul cercetării 
științifice, în sprijinul derulării mandatului OMM în domeniile vremii, climei, apei și 
ale științelor conexe, sociale și ale mediului.    

Viziunea strategică a OMM este aceea ca până în anul 2030, lumea să fie o 
comunitate în care toate națiunile, mai ales cele mai vulnerabile, să devină mai 
rezistente la consecințele socio-economice ale evenimentelor extreme din 
domeniile vremii, climei, apei și mediului. În această comunitate, națiunile se vor 
dezvolta în mod durabil, utilizând în cel mai bun mod posibil servicii ținând fie de 
mediul terestru, de cel marin sau de cel aerian. Misiunea OMM va rămâne aceea de a 
facilita cooperarea la nivel global, în ceea ce privește schimbările din domeniile 
vremii, climei, apei și mediului, prin schimb de informații și servicii, standardizare, 
aplicații, cercetare și pregătire profesională. De asemenea, au fost inițiate 
dezbateri cu scopul de a identifica principalele probleme şi obstacole în buna 
desfășurare a activității de meteorologie din cadrul Serviciilor Meteorologice și 
Hidrologice Naționale la nivel mondial. 

Pe ordinea de zi a Congresului s-au înscris și discuții în 
Programului Reducerea Riscurilor la Dezastre, pentru siguranţa vieţii şi a 
proprietăţii, prin prevenirea şi ameliorarea efectelor dezastrelor meteorologice şi 
hidrologice. Acest obiectiv se poate realiza numai prin folosirea unor măsuri 
adecvate precum avertizarea timpurie a comunităţii în caz de producere de 
fenomene extreme, iniţierea unor servicii speciale pentru intervenţie în caz de 
urgenţă şi o mai bună planificare urbană și de infrastructură. Astfel, prognozele 
bazate pe impact vor avea a pondere tot mai mare, fiind extrem de utile în evaluarea 
efectelor producerii fenomenelor meteorologice periculoase.

S-a discutat asupra obligativității tuturor Statelor Membre OMM de a 
implementa Rețeaua Globală de Observații de Bază (GBON), în care vor fi integrate 
informații cuprinzătoare asupra stațiilor meteorologice și a parametrilor furnizați de 
acestea, incluzând coordonate spațiale și temporale. În acest sens, vor fi adoptate 
noi reguli de procedură, care vor fi incluse într-un manual al Sistemului Global 
Integrat de Observații (WIGOS). Acest manual va specifica obligațiile Membrilor în 
ceea ce privește  implementarea și funcționarea WIGOS, va  facilita cooperarea 
dintre Membri în domeniul observațiilor meteorologice și va asigura uniformitatea și 
standardizarea practicilor și procedurilor utilizate.

 

marja dezvoltării 
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În cadrul Congresului, a fost discutată declarația fundamentală intitulată 
„Declarația de la Geneva”, în legătură cu consolidarea relațiilor de cooperare dintre 
sectorul public, cel privat și cel academic, astfel încât riscurile legate de vreme, 
climă, apă și alte evenimente de mediu să fie abordate cu mai mult succes.

În cadrul evenimentului a fost organizată o expoziție internațională de 
echipamente și aparatură cu utilizare în domeniul meteorologiei, la care au 
participat un număr de aproximativ 80 de expozanți - firme și companii specializate 
în acest domeniu. 

Rolul sectorului privat crește rapid, iar companiile private nu sunt numai 
consumatoare de date, ci și furnizori de informații, de care beneficiază populația, 
precum și sectorul public și cel privat. 

Declarația de la Geneva subliniază faptul că angajamentul sectorului privat 
sporește valoarea adăugată a produselor și accelerează inovațiile din domeniu. 
“Atingerea Țintelor Dezvoltării Durabile va fi facilitată de parteneriatul de tip

, privat și academic, împreună cu societatea civilă, 
la nivel global, regional, național și local”, prevede documentul menționat.

Egalitatea de șanse între bărbați și femei a constituit unul dintre subiectele 
importante discutate în cadrul Congresului. Astfel, s-a propus ca în viitor să se aibă în 
vedere implicarea mai activă a femeilor în activitățile OMM, recunoașterea 
eforturilor depuse de acestea pentru progresul meteorologiei ca știință,  precum și 
ocuparea de către acestea a unor funcții de conducere. În acest sens, Congresul OMM 
a recomandat Consiliului Executiv următoarele:

(1) să supravegheze implementarea Planului de Acțiune și a priorităților pentru 
intervalul 2020-2023;

(2) să înființeze organisme subsidiare diverse și echilibrate din punctul de 
vedere al genului; 

Congresul OMM a solicitat Asociațiilor Regionale:

(1) să aducă Planul de Acțiune la scară regională și națională, să identifice 
necesitățile și prioritățile regionale și să coordoneze implementarea la nivel 
regional.

(2) să faciliteze existența unor rețele caracterizate de diversitate și expertiză  
în ceea ce privește reprezentarea de gen și cea regională;

Congresul OMM a solicitat Comisiilor Tehnice și altor structuri relevante ale 
OMM:

(1) să constituie și să mențină rețele de oameni de știință și experți tehnici de 
gen feminin și să investească în pregătirea profesională a acestora;

(2) să asigure echilibrul regional și de gen și o politică inclusivă. 

Demn de menționat este faptul că în cadrul Congresului Meteorologic Mondial, în 
data de  8 iunie 2019, a fost prezentată și aprobată inițiativa privind înființarea în 
Romania, a Centrului Agrometeorologic Regional pentru Asociația Regională VI 
(Europa).

 

 
inclusiv dintre sectoarele public
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La acest eveniment, România a fost reprezentată din partea Ministerului 
Mediului de domnul Secretar de Stat, Constantin Eugen URICEC și doamna Marisanda 
PÎRÎIANU, Director, Direcția Accesare Fonduri Externe și din partea Administrației 
Naționale de Meteorologie de doamna Dr. Elena MATEESCU, Director General.       
Din partea Organizației Meteorologice Mondiale (OMM) au participat domnul        
Prof. Petteri TAALAS, Secretar General al Organizației Meteorologice Mondiale 
(OMM), domnul Dr. Michael STAUDINGER, Președinte al Asociației Regionale VI 
(Europa) și domnul Robert STEFANSKI, Șef al Departamentului de Agrometeorologie 
din cadrul OMM. 

Evenimentul a fost deschis de către Misiunea Permanentă a României pe lângă 
Oficiul Națiunilor Unite de la Geneva și Organizațiile Internaționale cu sediul în 
Elveția, reprezentată de domnul Ambasador Adrian VIERIȚA, Reprezentant 
Permanent al României la Oficiul ONU de la Geneva și doamna Ministru 
Plenipotențiar, Elena DUMITRU. 

Tema acestui eveniment a fost: “Centrul Agrometeorologic Regional al RA VI: 
o nouă oportunitate de dezvoltare a cooperării internaționale, în contextul 
schimbărilor climatice”. 

În cadrul Centrului se va desfășura întreaga gamă de activități în domeniul 
agrometeorologiei, pornind de la observații și monitoring, continuând cu procesarea 
și schimbul de date și până la furnizarea de servicii/produse. 
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Este important să menționăm că în cadrul acestui Centru se vor putea realiza 
evaluări ale impactului fenomenelor legate de vreme și climă asupra sistemelor 
agricole actuale și viitoare și se vor identifica măsurile care trebuie luate în vederea 
asigurării unei dezvoltări durabile a sistemelor agricole în cadrul Asociației 
Regionale VI (Europa), în contextul în care, în întreaga lume, efectele variabilității și 
schimbărilor climatice devin din ce în ce mai evidente.

Printre altele, Centrul va avea ca scop îmbunătățirea cooperării între Serviciile 
Meteorologice și Hidrologice Naționale din cadrul Regiunii VI, sporirea pregătirii 
profesionale în domeniu și facilitarea încheierii de parteneriate benefice la nivel 
european și internațional, în vederea implementării cu succes a programelor și 
proiectelor de cercetare în direcția reducerii efectelor datorate încălzirii globale și 
schimbărilor climatice.

Demn de menționat este faptul că, în cadrul Congresului,  România a obținut, 
pentru prima dată, poziția de consilier al Președintelui Asociației Regionale VI 
(Europa), în cadrul Consiliului Executiv al OMM, în persoana doamnei Dr. Elena 
MATEESCU, Director General al Administrației Naționale de Meteorologie. În 
contextul în care România, deținând Președinția Consiliului Uniunii Europe, a depus 
eforturi susținute pentru armonizarea legislației naționale în domeniul protecției 
mediului și a schimbărilor climatice cu legislația europeană, reprezentarea 
României în Consiliul Executiv al OMM va spori vizibilitatea Serviciului Meteorologic 
Național, la nivel european și mondial și va facilita posibilitatea găzduirii de către 
România a Centrului Agrometeorologic Regional în cadrul Regiunii VI  (Europa).

În perioada 17-19 iunie 2019, s-a desfășurat la Geneva, în Elveția, cea de-a  
71-a sesiune a Consiliului Executiv (CE) al Organizației Meteorologice 
Mondiale (OMM).

Scopul organizării celei de-a 71-a sesiuni a Consiliului Executiv (CE) al 
Organizației Meteorologice Mondiale a fost acela de a stabili strategiile necesare 
pentru realizarea obiectivelor majore ale OMM, care vizează îndeosebi dezvoltarea 
capacităților/resurselor științifice și tehnologice ale Serviciilor Meteorologice și 
Hidrologice Naționale, o mai bună guvernare și administrare a acestor resurse, 
sporirea cooperării la nivel regional și mondial, dar și cea cu Națiunile Unite și alte 
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organizații internaționale și încheierea de parteneriate benefice, în scopul 
progresului meteorologiei ca știință.

Consiliul Executiv al OMM are rolul de a implementa deciziile luate în cadrul 
Congresului Meteorologic Mondial, de a coordona programe și de a administra 
bugetul organizației. De asemenea, Consiliul analizează și pune în practică 
rezoluțiile și recomandările din partea Asociațiilor Regionale și Comisiilor Tehnice, 
efectuează studii și elaborează recomandări pe subiecte de mare impact asupra 
meteorologiei și științelor conexe, la nivel mondial.

Consiliului Executiv îi revine sarcina de a examina programele, estimările 
bugetare și de a administra finanțele Organizației Meteorologice Mondiale, în 
conformitate cu prevederile Părții XI din Convenție, pentru perioada financiară 
următoare, așa cum au fost ele elaborate de către Secretarul General și va face 
observații și recomandări. Tot Consiliul este cel care va acționa din partea 
Organizației Meteorologice Mondiale în privința rezoluțiilor și recomandărilor făcute 
de Asociațiile Regionale și de Comisiile Tehnice, în conformitate cu procedurile 
prevăzute în regulament.

În ceea ce privește furnizarea de informații de natură tehnică, consiliere și 
asistență în toate domeniile de activitate ale Organizației Meteorologice Mondiale, 
Consiliul Executiv se va face responsabil cu bunul mers al acestora. În același timp, 
acesta va studia și va propune soluții pentru rezolvarea oricărei probleme care poate 
afecta comunitatea meteorologică la nivel internațional și activitățile conexe ale 
Organizației Meteorologice Mondiale.

Tot Consiliului Executiv îi revine obligația de a pregăti agenda Congresului și de  
a ghida Asociațiile Regionale și Comisiile Tehnice în ceea ce privește pregătirea 
programului de lucru al acestora. Este demn de menționat faptul că sesiunile 
Congresului se vor organiza din 2 în 2 ani, pentru o mai bună perspectivă asupra 
problemelor care afectează progresul comunității meteorologice internaționale dar 
și cu scopul evaluării rezultatelor obținute în tot acest interval. Printre atribuțiile 
Consiliului Executiv se numără și realizarea unui raport în legătură cu activitățile de 
bază și auxiliare ale OMM. 

În cadrul acestei întâlniri, s-au stabilit strategiile de dezvoltare și s-au 
identificat oportunități de extindere a colaborărilor internaționale, s-au purtat 
discuții referitoare la stadiul de desfășurare al activității de cercetare-dezvoltare 
din cadrul proiectelor prioritare în curs de desfășurare și au fost prezentate 
viitoarele proiecte ale Organizației Meteorologie Mondiale, precum și inițiativele de 
training pentru cercetătorii din domeniul meteorologie, agrometeorologie, 
hidrologiei și climatologiei. 

În perioada 1-2 iulie 2019 a avut loc la sediul Administrației Naționale de 
Meteorologie vizita unei delegații din cadrul Asociației pentru Vreme din 
Japonia (Japan Weather Association)

Obiectivele principale ale vizitei au fost:

• clarificarea situației actuale a radarului meteorologic folosit în scopul 
activităților Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor (SNACP);
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• clarificarea utilizării observațiilor meteorologice (software) în activitățile 
SNACP;

• identificarea de noi oportunități de cooperare în cadrul unor proiecte/ 
programe viitoare cu finanțare din partea Uniunii Europene.

În perioada 25-27 septembrie 2019, la invitația Secretarului General al 
Organizației Meteorologice Mondiale (OMM), Prof. Petteri Taalas, doamna       
dr. Elena Mateescu, Director General al Administrației Naționale de 
Meteorologie, în calitate de Reprezentant Permanent al României pe lângă 
OMM, a efectuat o vizită de familiarizare cu structurile organizatorice, 
administrative și de pregătire profesională în domeniul meteorologiei, la sediul 
OMM de la Geneva, în Elveția.

Aceste vizite de familiarizare sunt deja o cutumă în cadrul OMM; de-al lungul 
timpului aceste evenimente și-au demonstrat utilitatea și au creat oportunități      
în identificarea dificultăților cu care se confruntă Serviciile Meteorologice și 
Hidrologice Naționale din întreaga lume, modul în care OMM, printr-un efort  
colectiv și concentrat, ar putea să ajute la depășirea acestor obstacole, contribuind 
astfel, la dezvoltarea și progresul meteorologiei ca știință, în folosul bunăstării 
populației.

În cadrul acestei vizite, doamna dr. Elena Mateescu a prezentat activitățile   
care se realizează în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie, progresele 
științifice și tehnologice înregistrate recent la nivelul instituției și rezultatele 
proiectelor de cercetare finalizate sau în curs de finalizare. În prezentare s-au 
regăsit informații asupra îmbunătățirii considerabile a infrastructurii, care ulterior 
va continua să treacă printr-un proces complex de modernizare, datorită  
participării în proiecte de cercetare și programe specializate, cu finanțare 
europeană. Doamna dr. Elena Mateescu a făcut referire și la noul proiect dedicat 
activităților Centrului Agrometeorologic Regional pentru RA VI (Europa), care va 
primi finanțare prin intermediul Programului Operațional Capacitate Administrativă 
(POCA), care împreună cu expertiza și abilitățile profesionale ale specialiștilor 
români în domeniul agrometeorologiei, precum și implicarea activă în inițiativele    
și activitățile Comisiei pentru Agrometeorologie (CAgM) a OMM, constituie 
argumente solide, care susțin inițiativa de înființare și dezvoltare a Centrului 
Agrometeorologic Regional pentru RA VI (Europa), în România, în cadrul 
Administrației Naționale de Meteorologie.

Doisprezece Reprezentanți Permanenți din țări și teritorii membre OMM 
precum: Republica Camerun, Uniunea Comorelor, Republica Democratică Congo, 
Republica Gaboneză, Regatul Bahrein, Regatul Bhutan, Republica Islamică Iran, 
Republica Federală Democratică Nepal, Regatul Thailanda, Zimbabwe, Republica 
Nauru și România au luat parte la acest eveniment, care s-a bucurat de distinsa 
prezență a Secretarului General al Organizației Meteorologice Mondiale, domnul 
prof. Petteri Taalas. Domnia sa a prezentat pe scurt Organizația Meteorologică 
Mondială și i-a felicitat pe Reprezentanții Permanenți prezenți la eveniment pentru 
rezultatele obținute la nivel național în cadrul Serviciilor Meteorologice și 
Hidrologice și pentru sprijinul acordat proiectelor și programelor OMM. 
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De asemenea, în cadrul evenimentului, Reprezentanții Permanenți au avut 
posibilitatea de a purta discuții bilaterale legate de proiecte și programe ale OMM în 
derulare, cu personalul din conducere - directori ai departamentelor specializate ale 
OMM și directori ai Birourilor Regionale.

Capacitatea Serviciilor Meteorologice Naționale de a furniza servicii  
meteorologice, climatice, hidrologice și de mediu de foarte bună calitate și 
focalizate pe impact depinde de menținerea standardelor înalte în privinţa 
observaţiilor şi a datelor colectate și utilizate în elaborarea prognozelor și 
avertizărilor meteorologice, implicarea activă în activităţile de cercetare în 
domeniu, la nivel regional și global, în vederea îmbunătăţirii monitorizării, 
prognozării şi înţelegerii fenomenelor meteorologice, precum și antrenarea, de 
către Serviciile Meteorologice Naționale, a diferitelor comunităţi, inclusiv a 
autorităţilor de management al situaţiilor de urgenţă, în programe sau alte activități 
specifice de prognoză şi avertizare.

În perioada 30 septembrie-1 octombrie 2019, la recomandarea Secretarului 
General al Organizației Meteorologice Mondiale (OMM), Prof. Petteri Taalas  și  
în baza invitației din partea directorului general al Serviciului Meteorologic de 
Stat al Turciei, domnul Volkan Mutlu Coșkun, o delegație din partea ANM, 
condusă de doamna dr. Elena Mateescu, Director General al Administrației 
Naționale de Meteorologie, în calitate de Reprezentant Permanent al României 
pe lângă OMM, a efectuat vizita de familiarizare la sediul Serviciului 
Meteorologic al Turciei din Ankara.

În cadrul vizitei, delegația s-a familiarizat cu structurile și departamentele    
din cadrul Serviciului Meteorologic de Stat al Turciei. În urma discuțiilor avute, s-au 
identificat oportunitățile inițierii unui acord de cooperare între Serviciul 
Meteorologic de Stat din Turcia și Administrația Națională de Meteorologie, menit   
să vină în întâmpinarea recomandărilor Organizației Meteorologice Mondiale în  
ceea ce privește menținerea și dezvoltarea relațiilor de colaborare între Serviciile 
Naționale de Meteorologie și Hidrologie din Regiunea VI. Astfel, ANM și TSMS s-ar 
putea număra printre Servicii Meteorologice şi Hidrologice Naţionale care au   
înţeles avantajele unei cooperări regionale, sub-regionale dar și bilaterale mai 
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strânse, în sprijinul propriilor operaţiuni, mai ales în domeniile în care ar fi capabile 
să-şi amplifice capacitatea comună prin diseminarea resurselor, prin reducerea 
redundanţei sau prin promovarea pregătirii profesionale prin schimbul de 
tehnologie. Iniţiativele regionale aduc laolaltă furnizori şi utilizatori de servicii 
meteorologice, climatice, hidrologice şi de mediu dintr-o anumită regiune şi 
continuă să aibă un rol important în cadrul eforturilor de îmbunătăţire a        
calităţii serviciilor şi a furnizării acestora. Centrele Regionale de Pregătire 
Profesională ale OMM, Centrele Regionale pentru Aparatură şi Centrele Climatice 
Regionale fac posibil accesul Serviciilor Meteorologice şi Hidrologice Naţionale la 
educaţie, pregătire profesională şi servicii cu costuri eficiente. Asociaţiile şi 
Birourile Regionale ale OMM au și ele un rol important în promovarea pregătirii 
profesionale prin schimburi între ţările dezvoltate şi cele în curs de dezvoltare. 
Schimbul de expertiză, experiența și exemplele de bune practici vor constitui 
obiectivele noului acord; la fel și activităţile de educaţie şi pregătire     
profesională, care vor aborda domenii/subiecte precum meteorologia (inclusiv 
meteorologia marină şi meteorologia tropicală), prognoza vremii, agrometeorologia 
şi meteorologia aeronautică, clima şi prognoza climatică, teledetecţia satelitară    
şi in-situ, meteorologia radar, prevenirea dezastrelor, mediul, aparatura şi 
observaţiile meteorologice, oceanografia şi telecomunicaţiile.

Educaţia şi pregătirea profesională nu sunt importante doar în probleme 
tehnice, ci şi în aplicaţii, care privesc capacitatea utilizatorilor de a transforma 
serviciile integrate din domeniile vremii, climei, apei şi conexe de mediu în decizii. 
Pregătirea este necesară şi pentru creşterea capacităţii de a derula activităţi 
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focusate de cercetare pentru îmbunătăţirea serviciilor, în planificare şi management 
instituţional, în comunicare şi relaţii publice, precum şi în alte situaţii 
administrative şi de suport. Acest protocol de colaborare va acorda prioritatea 
cuvenită creşterii capacităţii profesionale prin educaţie şi pregătire, pentru 
îmbunătăţirea conceperii, furnizării şi aplicării serviciilor de către cele două Servicii 
Meteorologice partenere.

În perioada 19-21 noiembrie 2019, a avut loc Sesiunea Științifică Anuală a 
Administrației Naționale de Meteorologie, cu tema: “Extremele meteorologice 
ale anului 2019”. Evenimentul s-a desfășurat la sediul central din București. 
Evenimentul a inclus, în data de 21 noiembrie 2019 masa rotundă cu temele:

• Proiectul “Modernizarea infra-structurii de monitorizare și avertizare a 
fenomenelor hidro-meteorologice severe în vederea asigurării protecției 
vieții și a bunurilor materiale” - (POIM) 2014 – 2020; 

• Serviciul Meteorologic Român -135 ani de existență.

În cadrul Sesiunii au fost prezentate lucrări științifice și studii de caz, precum și 
rezultatele cercetărilor științifice cele mai recente din domeniile prognozei 
meteorologice, climatologiei, agrometeorologiei, al teledetecției, al metodelor și 
sistemelor de măsurare și s-a realizat diseminarea rezultatelor proiectelor naționale 
și internaționale aflate în derulare sau care au fost finalizate.

Printre invitați s-au numărat 
personalități din cadrul Ministerului 
Mediului, Apelor și Pădurilor, 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale, Academiei de Științe Agricole 
și Silvice “Gheorghe Ionescu-Șișești” 
(ASAS), Academiei de Studii 
E c o n o m i c e  d i n  B u c u r e ș t i ,  
Universității București (Facultatea 
de Fizică și alte facultăți), Inspec-
toratului General pentru Situații   de 
Urgență, Universității de Științe 
Agronomice și Medicină Veterinară, 
Agenției Naționale pentru Protecția 
Mediului, Gărzii Naționale de Mediu, 
Administrației Naționale «Apele 
Române», Institutului Național de 

Hidrologie și Gospodărire a Apelor, Institutului de Geodinamică “Sabba Ștefănescu” 
al Academiei Române, Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului (ICPA) București, Institutului Naţional de 
Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea, Institutului de Geografie, Autorității 
Aeronautice Civile Române, Administrației Române a Serviciilor de Trafic Aerian 
(ROMATSA), Agenției Spațiale Române, Institutului de Științe Spațiale, experți din 
cadrul Administrației Naționale de Meteorologie, reprezentanți mass media, etc.
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La finalul evenimentului, 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 noi 
pentru cercetările viitoare, respectarea timpului alocat.

În data de 27 noiembrie 2020 a avut loc Seminarul privind Serviciul de 
Monitorizare a Atmosferei din cadrul programului Copernicus, eveniment 
dedicat prezentării portofoliului de date și informații pe care Serviciul de 
Monitorizare a Atmosferei din cadrul programului Copernicus (Copernicus 
Atmosphere Monitoring Service-CAMS) le oferă operațional comunităților de 
utilizatori, organizat de catre CAMS, implementat de Centrul European de 
Prognoză Meteo pe Termen Mediu (ECMWF), în colaborare cu Administrația 
Națională de Meteorologie (Meteo România) și Agenția Spațială Română (ROSA). 

Copernicus este un program strategic al UE, orientat spre dezvoltarea de servicii 
de informații europene bazate pe observarea Pământului din satelit și pe analiza de 
date in-situ. Această inițiativă este condusă de Comisia Europeană în parteneriat cu 
Agenția Spațială Europeană (ESA) și cu Agenția Europeană de Mediu (EEA). CAMS este 
serviciul Copernicus care oferă date și informații continue despre calitatea aerului, 
energia solară, gaze cu efect de seră.

Pe lângă oportunitatea de a lua contact cu realizările tehnice de ultimă oră din 
cadrul serviciului CAMS, delegații au putut participa la schimbul de opinii care a avut 
loc cu această ocazie, privind dezvoltarea pe viitor a acestui serviciu, precum și 
stabilirea de contacte și inițierea unor viitoare colaborări.

Programul seminarului a inclus prezentări din partea unor importanți experți la 
nivel național și european (https://atmosphere.copernicus.eu/cams-user-
workshop-bucharest).

Participanții au avut posibilitatea de a lua cunostință despre cele mai recente 
realizări tehnice din cadrul serviciului CAMS, precum și despre beneficiile pe care 
acest serviciu cheie european le poate aduce economiei naționale, societății și vieții 
de zi cu zi. 

În perioada 2-13 decembrie 2019, s-au desfășurat la Madrid, în Spania, cea  
de-a 25-a Conferință a Părților (COP 25) la Convenția Cadru a Națiunilor       
Unite asupra Schimbărilor Climatice (UNFCCC), a 15-a Conferință a Părților la 



• 22 •

RAPORT ANUAL 2019

Protocolul de la Kyoto (CMP 15), a 2-a Conferință a Părților la Acordul de la    
Paris (CMA 2), a 51-a Reuniune a Organismului Subsidiar al UNFCCC pentru  
Știință și Tehnologie (SBSTA 51) și a 51-a Reuniune a Organismului Subsidiar al 
UNFCCC pentru Implementare (SBI 51).

Evenimentele au fost organizate sub egida Președinției Republicii Chile, cu 
sprijinul Secretariatului Convenţiei și cu sprijinul Spaniei, care a asigurat 
aranjamentele logistice.

Delegația care a reprezentat România la aceste evenimente, a fost condusă de 
domnul Costel ALEXE, ministrul mediului, apelor și pădurilor.

Este recunoscut faptul că vremea, clima, apa şi condiţiile de mediu influenţează 
dezvoltarea socio-economică a ţărilor din întreaga lume. Creşterea frecvenţei şi 
intensităţii hazardelor naturale cauzate de variabilitatea şi schimbarea climei aduce 
în faţa multor ţări provocări extreme. Guvernele tarilor participante au înţeles 
avantajele unei strânse cooperări globale, regionale şi sub-regionale, în sprijinul 
propriilor operaţiuni, mai ales în domeniile în care au fost capabile să-şi amplifice 
capacitatea comună prin diseminarea resurselor, reducerea redundanţei, 
promovarea pregătirii profesionale și nu în ultimul rând, prin schimbul de 
tehnologie. Iniţiativele europene și internaționale comune în domeniul 
meteorologiei și climatologiei aduc laolaltă furnizori şi utilizatori de servicii 
meteorologice, climatice, hidrologice şi de mediu şi continuă să aibă un rol 
important în cadrul eforturilor de îmbunătăţire a calităţii serviciilor şi a furnizării 
acestora

În data de 16 decembrie 2019 a fost organizată Conferința de lansare a 
Proiectului SIPOCA 596 ”Dezvoltarea capacității administrative a 
Ministerului Mediului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de 
riscurile specifice ministerului și a situațiilor privind starea mediului”, 
finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

La acest eveniment au participat oficialități din cadrul Ministerului Mediului, 
Apelor și Pădurilor, Serviciului de Telecomunicații Speciale, Inspectoratul General 
pentru Situații de Urgență, Academiei Forțelor Aeriene "Henri Coandă", Institutului 
Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului și Administrației 
Naționale de Meteorologie.

Evenimentul a avut ca subiect principal prezentarea proiectului SIPOCA 596, 
care își propune îmbunătățirea capacității Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor 
în gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomenele meteorologice 
periculoase și a tipurilor de risc aferente acestora, unde ministerul asigură funcția 
de sprijin, precum și a situațiilor privind starea mediului.  
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CARACTERISTICI GENERALE ALE ANULUI 2019

În anul 2019, temperatura medie anuală, medie pe ţară, 10,9ºC, calculată din 
valorile înregistrate la staţiile meteorologice din reţeaua naţională de supraveghere 
meteorologică, a fost cu 1,7 ºC mai mare decât normala climatologică (1981-2010). 
De remarcat că anul 2019 este pe primul loc în topul celor mai călduroşi ani din 
perioada 1961-2019.

Cele mai mari temperaturi medii anuale, peste 12,0ºC, s-au înregistrat la 
altitudini de sub 250 m din Muntenia, Oltenia, sudul Moldovei, Crişana, Banat şi 
Maramureş şi în toată Dobrogea. Cea mai mare valoare a temperaturii medii     
anuale pe ţară, 14,4ºC, s-a înregistrat la staţia meteorologică Constanţa, iar cea mai 
mică, -0,6ºC, la Vf. Omu.

Abateri pozitive ale temperaturii medii lunare, medie pe ţară, faţă de normala 
climatologică (1981-2010), corespunzătoare fiecărei luni în parte, s-au înregistrat  
în 9 din cele 12 luni ale anului şi au avut valori cuprinse între 0,5ºC (aprilie) şi 4,9ºC 
(martie). În lunile mai şi iulie, valorile abaterii au fost negative, dar apropiate de 
normală (-0,9ºC în mai şi -0,2ºC în iulie), iar în ianuarie temperatura medie lunară, 
medie pe ţară, a fost egală cu normala climatologică (1981-2010) (fig. 1 şi 2).

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor termice din anul 2019, 
faţă de mediana intervalului de referinţă, se constată că regimul termic a fost 
extrem de cald în toată ţara (fig. 3).

Abaterea temperaturii medii anuale, medie pe ţară, faţă de normala 
climatologică (1981-2019) a avut valori de peste 1,5ºC în aproape toată ţara, abateri 
sub această valoare înregistrându-se punctual la câteva staţii meteo. Cea mai mică 
abatere pozitivă a fost de  1,2ºC, la Tg. Logreşti, iar cea mai mare, 2,5ºC, la Bistriţa.
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Fig.1. Temperatura medie lunară a a aerului, medie pe ţară, din România, în anul 2019, 

comparativ cu normala climatologică (1961-1990, 1981-2010)
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Fig. 2. Temperatura medie a aerului – 2019

Fig. 3. Abaterea temperaturii medii a aerului, în 2019, faţă de normala climatologică 

standard (1981-2010) şi încadrarea în clase de severitate a anomaliilor termice
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Cantitatea totală de precipitaţii din anul 2019, medie pe ţară, 614,2 mm, 
calculată din valorile înregistrate la staţiile meteorologice din reţeaua naţională    
de supraveghere meteorologică, a fost cu doar 3% mai mică decât normala 
climatologică (1981-2010). Cantităţi anuale de precipitaţii mai mari de 1000 mm au 
fost înregistrate doar în zonele montane. Cele mai mici cantităţi anuale de 
precipitaţii, sub 400 mm, s-au înregistrat în Dobrogea, sud-estul Moldovei şi estul 
Munteniei, iar în zonele de câmpie şi podiş (la altitudini de sub 550-600 m) cantităţile 
de precipitaţii anuale au avut valori cuprinse între 400 şi 600 mm. Cea mai mare 
cantitate anuală de precipitaţii s-a înregistrat la Bâlea-Lac, 1641,0 mm, iar cea mai 
mică 157,9 mm, la Sulina. 

Abateri negative ale cantităţii de precipitaţii lunare, medie pe ţară, faţă de 
normala climatologică (1981-2010) corespunzătoare fiecărei luni în parte, calculate 
în procente, au fost în 7 din cele 12 luni ale anului, acestea oscilând între 27% în iulie 
şi 49 % în martie, iar abateri pozitive s-au înregistrat în restul lunilor, oscilând între 
13 % în noiembrie şi 80 % în mai (fig. 4 şi 5).
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Fig. 4. Cantitatea lunară de precipitaţii, medie pe ţară, din România, în anul 2019, 
comparativ cu normala climatologică (1961-1990, 1981-2010)

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor pluvio din anul 2019 
faţă de mediana intervalului de referinţă (1981-2010), se constată că regimul 
pluviometric a fost deficitar şi foarte deficitar în Dobrogea, în jumătatea de vest a 
Maramureşului, în nordul Banatului şi pe areale din centrul şi nord-vestul 
Transilvaniei. În jumătatea de centru-vest a Moldovei, în Depresiunea Ciucului şi în 
estul Maramureşului, precipitaţiile au fost excedentare sau chiar foarte 
excedentare. În rest, cantităţile anuale de precipitaţii s-au încadrat în limite 
normale, cu excedente şi deficite izolate (fig. 6).

Abaterea cantităţii anuale de precipitaţii, medie pe ţară, faţă de normala 
climatologică (1981-2010), calculată în procente, pozitivă sau negativă, nu a depăşit 
valoarea de 40%.
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Fig. 5. Cantitatea anuală de precipitaţii – 2019

Fig. 6. Abaterea cantităţii anuale de precipitaţii din 2019 faţă de normala climatologică 

standard (1981-2010) şi încadrarea în clase de severitate a anomaliilor pluvio
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EVOLUŢII LUNARE ÎN ANUL 2019

În luna ianuarie, temperatura medie pe țară a fost de -2,1ºC, fiind egală cu 
normala climatologică (1981-2010).

Temperatura medie a lunii a avut valori cuprinse între -11,1ºC la Vf. Omu și      
2,3ºC la stația meteorologică Mangalia. Cele mai ridicate valori, peste 0ºC, s-au 
înregistrat în Dobrogea și sud-vestul Câmpiei Române.

Abaterea temperaturii medii a aerului din luna ianuarie 2019 față de mediana 
intervalului de referință standard (1981-2010) a fost pozitivă pe aproximativ 
jumătate din suprafaţa ţării, în Dobrogea, majoritatea zonelor din Transilvania, 
Muntenia şi Oltenia, dar şi local, în vestul Banatului, Crişanei şi Maramureşului. În 
rest, abaterea temperaturii a fost negativă. Cele mai mari valori ale abaterii 
negative, peste 1,5ºC, s-au înregistrat în zona montană, dar şi în Moldova. Cea mai 
mare valoare a abaterii negative a fost de 2ºC, la staţiile meteorologice Băişoara, 
Parâng şi Piatra Neamţ. Abaterea pozitivă a depăşit 1,5ºC doar la Joseni şi Miercurea 
Ciuc.

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor termice din luna 
ianuarie 2019, se poate observa că regimul termic a fost normal în majoritatea 
regiunilor. În sudul extrem al Dobrogei, în Depresiunile Ciucului şi Brașovului și izolat 
în restul Transilvaniei, regimul termic a fost cald. Pe areale mai extinse din nord-
estul Moldovei și în zonele montane, regimul termic a fost rece.

Cantitatea lunară de precipitații medie pe țară (fig. 7), a fost de 57,2 mm, fiind 
cu 70% mai mare decât normala climatologică (1981-2010). Luna ianuarie 2019 a fost 
pe locul 5 în topul celor mai ploioase luni ianuarie, din perioada 1961-2019. 
Cantitatea totală de precipitații din luna ianuarie 2019 a avut valori de peste 50 mm, 
mai ales în jumătatea de vest a ţării unde, în zonele montane, s-au înregistrat valori 
de peste 200 mm. Cea mai mare cantitate de precipitații înregistrată în ianuarie  
2019 a fost de 228,6 mm, la stația meteorologică Bâlea-Lac. Cantităţi de precipitaţii 
sub 20 mm s-au înregistrat în sudul Câmpiei Române, în sudul Dobrogei, dar şi în Delta 
Dunării, Depresiunea Ciucului şi sudul Moldovei. 

Abaterea cantității de precipitații din această lună față de mediana   
intervalului de referință standard (1981-2010), calculată în procente, a fost pozitivă 
la majoritatea stațiilor meteorologice (fig. 8). Valori negative s-au înregistrat, 
izolat, în sudul Câmpiei Române, la Turnu Măgurele și Zimnicea, dar şi la Mangalia. La 
trei stații meteorologice valoarea abaterii a fost mai mare de 200%, astfel: 284% la 
Bacău, 214%  la Tg. Ocna şi respectiv 208% la Dedulești.

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor pluviometrice din luna 
ianuarie 2019, se poate constata că regimul pluviometric a fost excedentar, foarte 
excedentar şi extrem de excedentar în aproape toată ţara. Pe areale din Dobrogea, 
sudul Moldovei, sudul Olteniei şi al Munteniei, nord-vestul Banatului, sud-estul 
Transilvaniei şi izolat în rest, regimul pluviometric s-a încadrat în limite normale. În 
sudul Câmpiei Române, izolat, acesta a fost deficitar.

Luna ianuarie 2019 s-a caracterizat printr-o vreme rece şi uneori geroasă, dar au 
existat şi perioade scurte la mijlocul lunii şi la sfârşitul acesteia, când vremea a fost 
caldă.
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Fig. 7. Cantitatea  lunară de precipitaţii - IANUARIE 2019

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

(1981-2010) şi încadrarea în clase de severitate a anomaliilor pluvio 

din luna IANUARIE 2019
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Precipitaţiile au fost prezente pe tot parcursul lunii atât sub formă de ploaie, în 
perioadele calde, dar mai ales sub formă de ninsoare şi lapoviţă, în perioadele reci. 
La munte au predominat ninsorile. În noaptea de 10 spre 11 ianuarie, în județul 
Buzău, s-au semnalat descărcări electrice.

Vântul  a  viscolit  ninsoarea  sau  a  pulberat  zăpada  pe arii restrânse  în  
estul, sud-estul și centrul țării în zilele de 7 și 11 ianuarie. În restul lunii, fenomenul 
de viscol s-a produs doar în zonele înalte de munte, viteza vântului la rafală 
ajungând şi la 110 - 140 Km/h, viscolind şi troienind zăpada.

Stratul de zăpadă a fost prezent pe tot parcursul lunii, la munte atingând  
grosimi de până la 259 cm (în Masivul Făgăraş), iar în rest, valorile maxime ale 
grosimii stratului de zăpadă, măsurate în platformele stațiilor meteorologice, au 
fost astfel: până la 70 cm în Moldova, până la 47 cm în Maramureș, până la 44 cm      
în Transilvania, până la 31 cm în Oltenia, în general, şi local până la 43-45 cm, până  
la 26 cm în Muntenia (valorile cele mai mari ale grosimii stratului de zăpadă fiind 
înregistrate în nord-vestul regiunii), până la 27 cm în Banat şi Crişana şi până la 8 cm 
în Dobrogea.

În zonele joase de relief s-a semnalat ceață, în perioada 28 – 31 ianuarie şi izolat, 
în restul lunii.

Cel mai important fenomen meteorologic înregistrat în această lună, în 
intervalul 24-26 ianuarie, a fost poleiul care s-a depus pe arii extinse în Muntenia, 
local în Oltenia și Moldova și pe suprafețe restrânse în Dobrogea, Maramureș și 
Transilvania. În estul, centrul și sudul Munteniei, grosimea depunerilor de gheață a 
fost foarte mare, diametrul acesteia, măsurat în platforma stațiilor meteorologice, 
fiind de până la 3 cm.

 În luna februarie, temperatura medie pe țară a fost de 1,5ºC, cu 2,5ºC mai  
mare decât normala climatologică (1981-2010). Luna februarie 2019 s-a situat pe 
locul 10  în topul lunilor februarie celor mai calde, din perioada 1961-2019.

Temperatura medie a lunii februarie 2019 a avut valori cuprinse între -8,1ºC la 
Vf. Omu și 4,3ºC la stația meteorologică Băile Herculane. Pe areale extinse din 
zonele de deal și câmpie localizate în Muntenia, Dobrogea, Crișana și Banat, 
temperatura medie a lunii februarie a variat între 2,0 și 4,0ºC, depășind 4,0ºC în 
sudul Dobrogei, sud-vestul Câmpiei Române și în Banat.

Abaterea temperaturii medii a aerului din luna februarie 2019 față de mediana 
intervalului de referință standard (1981-2010) a fost pozitivă în toată țara (fig. 9). 
Cele mai mari valori ale abaterii pozitive, peste 3,0ºC, s-au înregistrat astfel: 3,8ºC 
la Iezer și 3,9ºC la Ceahlău Toaca, în Carpații Orientali, 3,3ºC la Sinaia 1400 și 3,4ºC  
la Ţarcu, în Carpații Meridionali și 3,5ºC la stația Vlădeasa 1800, în Carpații 
Occidentali. Cea mai redusă valoare a abaterii pozitive, 0,7ºC, s-a înregistrat în estul 
Transilvaniei, la Joseni și în Oltenia, la Tg. Logrești.

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor termice din luna 
februarie 2019, se poate observa că regimul termic a fost cald în majoritatea 
regiunilor şi izolat, în Carpații Orientali, regimul termic a fost foarte cald. Pe areale 
restrânse din estul Transilvaniei şi nord-vestul Olteniei, regimul termic s-a încadrat 
în limite normale.
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Cantitatea lunară de precipitații, medie pe țară, a fost de 19,6 mm, cu 38%    
mai mică decât normala climatologică (1981-2010). Luna februarie 2019 s-a situat  
pe locul 10 în topul celor mai secetoase luni februarie, din perioada 1961-2019.

Cantitatea totală de precipitații din luna februarie 2019 a avut valori de peste  
40 mm, în zonele montane înalte, atingând valoarea maximă de 97,9 mm, la stația 
meteorologică Bâlea Lac. Cantităţi de precipitaţii foarte mici, sub 10 mm, s-au 
înregistrat în Dobrogea, în sudul Moldovei și în estul Munteniei.

Abaterea cantității de precipitații din luna februarie 2019 față de mediana 
intervalului de referință standard (1981-2010), calculată în procente, a fost  
negativă în majoritatea zonelor ţării. Cele mai mari abateri negative s-au înregistrat 
în vestul țării, la stațiile meteorologice Baia Mare (82%) și Câmpulung Muscel (80%). 
Abateri pozitive au fost înregistrate pe areale retrânse din Moldova, Transilvania și  
în nord-estul Dobrogei. Cea mai mare abatere pozitivă s-a înregistrat la Păltiniș     
(85 %).

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor pluviometrice din   
luna februarie 2019, se poate constata că regimul pluviometric a fost deficitar și 
foarte deficitar în Crişana, pe areale extinse din Muntenia, Oltenia, Dobrogea şi 
Maramureş, în sudul Moldovei, nord-estul Transilvaniei şi vestul Banatului. În rest, 
regimul pluviometric s-a încadrat în limite normale cu excedente şi deficite izolate.

Luna februarie 2019 a fost caracterizată de alternanţa perioadelor reci cu cele 
calde. În primele patru zile ale lunii, vremea a fost caldă şi chiar deosebit de caldă, 
în regiunile vestice, nord-vestice, centrale și sud-estice, unde s-au înregistrat 

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 FEBRUARIE 2019
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temperaturi cu 10...15 grade mai ridicate decât cele climatologic specifice datei.  Şi 
în perioadele 9-10 februarie, 16-20 februarie şi 25-28 februarie, vremea a fost 
deosebit de caldă pentru această lună. În restul zilelor, vremea a fost rece sau 
uneori, deosebit de rece.

Precipitaţiile au fost atât sub formă de ploaie în perioadele mai calde, cât şi sub 
formă de lapoviţă şi ninsoare, în cele mai reci. La munte au predominat ninsorile.

Stratul de zăpadă a fost prezent la munte, în toată luna februarie, iar grosimea 
acestuia a atins valori de 300 cm (în masivul Făgăraş). În restul ţării, grosimea 
stratului de zăpadă măsurată în platforma staţiilor meteorologice a avut valori 
maxime, astfel: până la 36 cm în Transilvania, 23 cm în Oltenia şi Moldova, 12 cm în 
Muntenia, 18 cm în Maramureș, 5 cm în Banat şi până la 2 cm în Dobrogea.

Vântul a avut intensificări pe parcursul întregii luni, la munte, viteza la rafală 
atingând şi depăşind 100 Km/h, uneori viscolind ninsoarea și spulberând zăpada. În 
restul ţării, în primele 10 zile ale lunii, acesta a avut intensificări mai ales în     
Banat, Crişana şi în zonele joase din E şi SE, viteza la rafală atingând valori de până la 
55–65 km/h. În perioada 11-12 februarie, vântul a suflat tare în majoritatea 
regiunilor, în nord-est şi sud-vest viteza la rafală atingând valori de până la 70 km/h. 
Şi în ultima decadă a lunii, vântul a avut intensificări, în perioada 21-24 februarie 
atingând valori ale rafalei de 60-85 km/h în vest şi sud şi chiar 90 km/h pe litoral, iar 
în perioada 25–28 februarie vântul a avut intensificări mai ales în est, sud-est şi local 
în centru (45-55 km/h), iar în Moldova, Muntenia şi Dobrogea, izolat viteza vântului 
la rafală a atins 70 km/h. În ziua de 22 februarie, vântul a viscolit ninsoarea sau a 
spulberat zăpada, pe arii restrânse şi în zonele joase de relief.

Izolat s-a produs polei în prima zi a lunii, iar în zonele joase de relief s-a semnalat 
ceaţă, local, în prima jumătate a lunii şi izolat în restul acesteia.

În luna martie, temperatura medie pe țară a fost de 6,4ºC, fiind cu 2,9ºC mai 
mare decât normala climatologică (1981-2010). Este de menţionat că în topul anilor 
cu cele mai calde luni martie din perioada 1961 – 2019, martie 2019 se situează pe 
locul 4.

Temperatura medie a lunii martie 2019 a avut valori cuprinse între -6,6ºC la     
Vf. Omu și 10,4ºC la stația meteorologică Calafat. Valori ridicate ale temperaturii 
medii lunare, cuprinse între între 8,0-10,0ºC, s-au  înregistrat pe areale extinse din 
zonele joase, localizate în Muntenia, Oltenia, Banat și Crișana. În zonele montane, 
temperatura medie a lunii martie a oscilat între -4,0 și -2,0ºC, atingând -6,0ºC doar 
pe crestele montane înalte.

Abaterea temperaturii medii a aerului din luna martie 2019 față de mediana 
intervalului de referință standard (1981-2010) a fost pozitivă în toată țara (fig. 10). 
Cele mai mari valori ale abaterii pozitive, 4,0ºC, s-au înregistrat la stațiile Drăgășani 
și Râmnicu Sărat. De asemenea, abateri pozitive semnificative, peste 3,0ºC, s-au 
înregistrat pe areale extinse din Moldova, Dobrogea, Muntenia, Oltenia și Banat. În 
restul țării, abaterile pozitive au depășit 2,0ºC și numai izolat, în Maramureș, 
abaterile s-au situat ușor sub 2,0 ºC.

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor termice din luna martie 
2019, se poate observa că regimul termic a fost foarte cald și extrem de cald în estul, 
sudul și vestul țării. În rest, regimul termic a fost cald.



• 32 •

CARACTERIZAREA METEOROLOGICĂ A ANULUI 2019, ÎN ROMANIA

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 MARTIE 2019

Cantitatea lunară de precipitații, medie pe țară, a fost 19,6 mm, fiind cu 49% 
mai mică decât normala climatologică (1981-2010). Luna martie 2019 s-a situat      
pe locul 9 în topul celor mai secetoase luni martie, din perioada 1961-2019. 
Cantitatea totală de precipitații din luna martie 2019 a avut valori de peste 30,0 mm 
în zonele montane înalte, atingând valoarea maximă la stația meteorologică      
Iezer (104,3 mm). Pe areale extinse din Transilvania, Crișana și Muntenia, cantitatea 
totală de precipitații a variat între 10,0 și 30,0 mm. Valori sub 10,0 mm s-au 
înregistrat la staţii meteorologice din Moldova, nordul Dobrogei, Oltenia și Banat, iar 
la 3 staţii meteorologice, cantităţile de precipitaţii au fost sub 1 mm (Dr. Tr. Severin) 
sau au lipsit (Turda şi Blaj).

Abaterea cantității de precipitații din luna martie 2019 față de mediana 
intervalului de referință standard (1981-2010), calculată în procente, a fost negativă 
în majoritatea zonelor ţării. Cele mai mari abateri negative s-au înregistrat în sud-
vestul țării, la stațiile Dr.Tr.Severin (-98 %) și Padeș (-97%). Abateri pozitive au fost 
înregistrate pe areale restrânse din nordul țării.

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor pluviometrice din luna 
martie 2019 se poate constata că regimul pluviometric a fost deficitar și foarte 
deficitar în Crișana, Banat, Oltenia, estul Munteniei, Dobrogea și Moldova. În rest, 
regimul pluviometric s-a încadrat în limite normale, cu excedente şi deficite izolate.

Luna martie 2019 a fost caracterizată mai ales de o vreme caldă şi deosebit de 
caldă, dar au existat şi perioade mai scurte de timp în care aceasta a fost rece.
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Precipitaţiile au fost atât sub formă de ploaie, cât şi sub formă de lapoviţă şi 
ninsoare. Uneori, pe suprafeţe mici, ploile au fost însoţite de descărcări electrice şi, 
izolat, în 16 martie a căzut grindină.

La sfârşitul lunii mai exista strat de zăpadă doar la staţiile meteorologice situate 
la peste 1200 m şi măsura, în platformele staţiilor meteorologice, până la 218 cm în 
Munții Făgăraș (Bâlea-Lac).

Vântul a viscolit ninsoarea sau a spulberat zăpada, mai ales în zonele înalte de 
munte, viteza la rafală fiind 90...100 km/h, iar în 16 martie cele mai puternice 
rafale au atins 140 km/h la Vf. Ţarcu. Şi în restul ţării vântul a avut intensificări,   
mai ales în zonele sudice, estice şi centrale unde viteza vântului la rafală a atins    
60-75 km/h. În zona localităţilor Constanţa şi Oradea, trecător vântul a avut aspect 
de vijelie. În 26 martie, vântul a avut intensificări în Bărăgan, Dobrogea, sudul 
Banatului și în nordul Moldovei, unde la rafală s-au atins viteze de până la 76 km/h.

Pe suprafeţe mici s-au semnalat descărcări electrice în câteva zile din lună, iar 
în 16 martie, izolat, a căzut şi grindină.

În ultima decadă a lunii (atunci când reprezintă un pericol pentru agricultură), 
local, s-a produs brumă.

În luna aprilie, temperatura medie pe țară a fost de 9,8ºC, mai mare cu 0,5ºC 
faţă de normala climatologică (1981-2010).

Temperatura medie a lunii aprilie 2019 a avut valori cuprinse între -3,4ºC la     
Vf. Omu și 13,4ºC la stațiile meteorologice Moldova Veche şi Timişoara. Valori 
ridicate ale temperaturii medii lunare, cuprinse între 10 și 12ºC, s-au  înregistrat   
pe areale extinse din zonele joase localizate în Muntenia, Oltenia și Transilvania.    
În zonele montane, temperatura medie a lunii aprilie a oscilat între 0 și 4ºC,  
atingând valori negative, doar izolat, la staţiile meteorologice Vf. Omu (-3,4ºC) și 
Ţarcu (-0,9ºC).

Abaterea temperaturii medii a aerului din luna aprilie 2019 față de mediana 
intervalului de referință standard (1981-2010) a fost pozitivă în Transilvania, Banat  
și Crișana, Maramureş, nordul Moldovei, sud-vestul, vestul şi nordul Olteniei, izolat, 
în Muntenia şi în zona montană. Cele mai ridicate valori ale abaterii pozitive, peste 
2,0ºC, s-au înregistrat în nord-vestul ţării. La Baia Mare, s-a atins cea mai mare 
valoare, 2,3ºC. În restul țării, abaterile au fost negative şi nu au depășit -1,0ºC.

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor termice din luna  
aprilie 2019, se poate observa că regimul termic a fost foarte cald, în nordul şi vestul 
extrem al Crișanei, în jumătatea de vest a Maramureşului şi local în nord-vestul 
Transilvaniei. A fost cald în Banat, nord-vestul Moldovei şi în majoritatea zonelor din 
Transilvania. În rest, regimul termic s-a încadrat în limite normale şi doar izolat, în 
nordul Dobrogei, a fost rece.

Cantitatea lunară de precipitații, medie pe țară, a fost de 59,3 mm, cu 16% mai 
mare decât normala climatologică (1981-2010).

Cantitatea totală de precipitații din luna aprilie 2019 a avut valori cuprinse între 
50 și  75 mm pe areale extinse din Muntenia, Oltenia, Banat, Crișana, Moldova şi pe 
suprafeţe mai mici din Transilvania şi Maramureş. Valori ce au depășit 100 mm s-au 
înregistrat izolat, în zona montană din Banat. Cele mai reduse cantități, sub 15 mm, 
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au fost înregistrate în Delta Dunării, la staţiile meteorologice Sulina şi Sf. Gheorghe 
Deltă. Cea mai mare cantitate totală de precipitaţii, din luna aprilie, s-a înregistrat 
la staţia meteorologică Cuntu şi a fost de 122,2 mm.

Abaterea cantității de precipitații din luna aprilie 2019 față de mediana 
intervalului de referință standard (1981-2010), calculată în procente, a fost pozitivă 
în nord-estul, centrul şi sud-vestul Munteniei, în Delta Dunării, în sudul Banatului şi 
vestul Moldovei. Cele mai ridicate abateri pozitive s-au înregistrat la stațiile 
meteorologice Buzău (144%) și Jurilovca (143%). În rest, abaterile au fost negative.

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor pluviometrice din   
luna aprilie 2019 se poate constata că regimul pluviometric a fost normal în 
majoritatea regiunilor. În centrul şi nord-estul Transilvaniei, în jumătatea de vest a 
Maramureşului şi în nord-vestul extrem al Banatului, regimul pluviometric a fost 
deficitar şi izolat foarte deficitar. În Delta Dunării și jumătatea de nord a litoralului, 
pe areale extinse din Muntenia, în sudul Banatului, vestul Moldovei şi local în 
Transilvania, acesta a fost excedentar şi cu totul izolat, foarte excedentar sau 
extrem de excedentar. În rest, regimul pluviometric s-a încadrat în limite normale, 
cu excedente şi deficite izolate. 

Pe parcursul lunii, precipitaţiile au fost sub formă de ploaie şi doar în ziua de    
16 aprilie, în nordul Moldovei au fost semnalate precipitații mixte. La munte au 
predominat lapoviţa şi ninsoarea. Ploile au fost adeseori însoţite de descărcări 
electrice şi uneori de grindină şi intensificări ale vântului. În perioada 27–28 aprilie, 
vântul a avut aspect de vijelie în judeţele Timiș, Alba, Mureș și Teleorman, iar căderi 
de grindină au fost semnalate în judeţele Cluj, Timiș, Suceava, Arad, Caraș-Severin  
și Gorj. În 30 aprilie, pe fondul unei instabilităţi accentuate, ploile au avut caracter 
torenţial, însoţite de descărcări electrice, de intensificări ale vântului cu viteza la 
rafală cuprinsă 65-85 km/h ce au luat aspect de vijelie - consemnate fiind cele de pe 
raza localităților Turnu Măgurele, Alexandria, Călărași și Râmnicu Sărat.

În data de 30 aprilie, convecția atmosferică severă s-a manifestat prin fenomene 
meteorologice periculoase, printre care averse torențiale, grindină severă și 
intensificări ale vântului la suprafața terestră. Aceste fenomene meteorologice 
severe au culminat prin formarea unei tornade pe teritoriul județului Călărași, în 
aria localităților Dragalina-Constantin Brâncoveanu. Estimarea vitezei vântului a 
fost de peste 90 km/h. Corelând cu pagubele consemnate, tornada s-a încadrat în 
categoria  F0 sau F1 pe scara Fujita de clasificare a tornadelor.

De asemenea s-au semnalat și căderi de grindină în județele Mehedinți, 
Teleorman, Ilfov, Călărași, Buzău, Vrancea, Alba și Covasna.

Stratul de zăpadă a mai fost prezent doar în zonele montane, dar până la 
sfârşitul lunii s-a diminuat, astfel încât mai era prezent pe arii restrânse și măsura în 
platformele stațiilor meteorologice până la 180 cm (Bâlea-Lac).

Pe arii restrânse s-a produs brumă în unele zile din perioada 1-23 aprilie.

În luna mai, temperatura medie pe ţară a fost de 14,0ºC, mai mică cu 0,9ºC 
decât normala climatologică (1981-2010). 

Temperatura medie a lunii mai 2019 a avut valori cuprinse între 0,5ºC la Vf. Omu 
și 18,1ºC la stația meteorologică Tulcea. Valori ridicate ale temperaturii medii 
lunare, cuprinse între 16ºC și 18ºC, s-au înregistrat pe areale extinse din zonele  
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joase localizate în Oltenia, Muntenia și Dobrogea și izolat în Oltenia colinară și în 
sudul și estul Moldovei. Valoarea cea mai ridicată, respectiv 18,1ºC, s-a înregistrat 
izolat în nordul Dobrogei. Valori cuprinse între 8 și 4ºC s-au înregistrat pe areale 
extinse din Carpați și izolat, pe crestele înalte, temperatura medie a variat între          
0,5 și 2,0ºC.

Abaterea temperaturii medii a aerului din luna mai 2019 față de mediana 
intervalului de referință standard (1981-2010) a fost pozitivă în Dobrogea şi pe  
areale extinse din Moldova, valoarea cea mai ridicată fiind înregistrată la stația 
meteorologică Constanța, 1,4ºC. Ȋn rest, abaterile au fost negative, în general mai 
mici de 1ºC. Cele mai mari valori ale abaterii negative, peste 1,5ºC s-au înregistrat  
în vestul țării, la Oravița şi Moldova Veche atingându-se cea mai mare valoare a 
abaterii negative, respectiv 2,5ºC.

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor termice din luna mai 
2019, se poate observa că regimul termic a fost cald în cea mai mare parte a Dobrogei 
și rece, foarte rece și extrem de rece în vestul, nord-vestul și sud-vestul țării. În rest, 
regimul termic s-a încadrat în limite normale.

Cantitatea lunară de precipitații,  medie pe țară, a fost de 119,5 mm, cu 80%  
mai mare decât normala climatologică (1981-2010). Luna mai 2019 s-a situat pe  
locul 4 în topul celor mai ploioase luni mai, din perioada 1961-2019.

Cantitatea totală de precipitații din luna mai 2019 (fig. 11) a avut valori cuprinse 
între 150 și 250 mm în special în zona montană, dar şi în zonele mai joase din 
apropierea munţilor şi în depresiunile intramontane. Izolat s-au înregistrat valori ce 
au depășit 250 mm la staţiile meteorologice Ţarcu (258,7 mm), Semenic (266,3 mm) 

Fig. 11. Cantitatea lunară de precipitaţii – MAI 2019
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şi Iezer (293,1 mm). La Stâna de Vale (362,5 mm) valoarea de precipitaţii cumulată 
în această lună a fost cea mai mare dintre valorile înregistrate la staţiile 
meteorologice din Reţeaua Naţională de Supraveghere Meteorologică. Valori 
cuprinse între 100 și 150 mm s-au înregistrat pe areale extinse din Crișana, Banat, 
Transilvania și Moldova. În Muntenia și izolat, în Oltenia, cantitatea totală de 
precipitații din luna mai a variat între 50 și 100 mm. Cele mai mici cantităţi de 
precipitaţii, cuprinse între 10 și 50 mm, s-au înregistrat mai ales în Dobrogea şi pe 
areale extinse din Oltenia.

Abaterea cantității de precipitații din luna mai 2019 față de mediana 
intervalului de referință standard (1981-2010), calculată în procente, a fost pozitivă 
în majoritatea regiunilor (fig. 12). Cele mai ridicate abateri pozitive, peste 200%,   
s-au înregistrat la stațiile meteorologice Țarcu (257%) Oravița (245 %), Joseni (245%) 
şi Bistrița (210%). În Dobrogea, pe areale extinse din Oltenia, dar şi local în vestul şi 
sud-estul Munteniei, abaterile au fost negative.

Fig. 12. Abaterea cantităţii lunare de precipitaţii faţă de normala climatologică standard 

(1981-2010) şi încadrarea în clase de severitate a anomaliilor pluvio din luna MAI 2019

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor pluviometrice din   
luna mai 2019, se poate constata că regimul pluviometric a fost extrem de 
excedentar, foarte excedentar sau excedentar în cea mai mare parte a ţării, astfel: 
în Maramureș, Crișana, Banat, în aproape toate regiunile Moldovei, Munteniei         
și Transilvaniei şi pe areale din vestul şi nordul Olteniei. În nordul Dobrogei, dar şi   
pe litoral, pe areale din centrul Olteniei, regimul pluviometric a fost deficitar       
sau foarte deficitar. În rest, acesta s-a încadrat în limite normale. La 12 staţii 
meteorologice a fost depăşită cantitatea maximă absolută de precipitaţii a lunii  
mai. 



• 37 •

RAPORT ANUAL 2019

Precipitaţiile au fost sub formă de ploaie şi doar în zonele înalte de munte s-au 
semnalat lapoviţe şi ninsori. Ploile au avut deseori caracter torenţial (cantităţi mai 
mari de 25 mm şi izolat, mai mari de 50 mm) fiind însoţite deseori de descărcări 
electrice, grindină şi intensificări ale vântului. Grindina a fost prezentă în aproape 
toate zilele lunii, în diferite zone ale ţării, astfel: în perioada 2-4 mai, în judeţele 
Călărași, Tulcea, Constanța, Arad, Caraș-Severin, Bihor, Cluj, Neamț, Botoșani, 
Vaslui și la munte; în 5-7 mai averse torențiale, frecvente descărcări electrice și 
căderi de grindină, pe raza județelor Ilfov, Călărași, Giurgiu, Ialomița, Buzău și 
Suceava; în zilele de 10-13 mai, în judeţele Constanţa, Harghita, Brașov și 
Dâmbovița; în 14-16 mai, pe raza județelor Gorj, Bistrița-Năsăud, Satu-Mare, Cluj și 
Mureș; în 17-18 mai, pe raza județelor Gorj, Brașov, Mureș, precum și în zona înaltă a 
masivului Bucegi; în 20 mai în judeţele Bistrița-Năsăud, Mureș, Harghita, Argeș, 
Suceava și în zona de munte; în 21-23 mai, pe raza județelor Botoșani, Vaslui, Iași, 
Cluj, Mureș, Gorj, Tulcea, Brașov și Bacău; în 24-25 mai, în judeţele Gorj, Dâmbovița, 
Prahova, Ilfov, Bacău, Neamț, Botoșani, Iași, Vaslui, Brașov, Tulcea, Galați, Vrancea, 
Suceava precum și în Municipiul București; în 27-28 mai, în judeţele Maramureș, Satu 
Mare, Sălaj, Bihor, Dolj, Bistrița-Năsăud și Mehedinți; în 29-31 mai, pe raza județelor 
Bacău, Suceava, Bistrița-Năsăud, Vâlcea, Prahova, Constanța și la munte.

Vântul a avut aspect de vijelie în zilele de 6, 17, 19 şi 20 mai, în unele zone din 
judeţele Ilfov, Călărași, Giurgiu, Ialomița, Buzău și Suceava, în zona localităţii 
Topliţa (jud. Harghita), în vestul județelor Timiș, Arad și Bihor, în zona localităţilor 
Videle (jud. Teleorman) și Miercurea Ciuc (jud. Harghita).

Vântul a avut viteza la rafală de 50–80 km/h, mai ales în timpul ploilor 
torenţiale, atingând 94 km/h, la Sânnicolau Mare, în 19 mai şi 100 km/h, în nord-
vestul ţării , în 27-28 mai.

La munte, vântul a avut intensificări la rafală ce au depăşit 100-120 km/h, cu 
precădere în masivele sudice.

Stratul de zăpadă existent în zona montană înaltă, măsurat în platforma staţiilor 
meteorologice, era de până la 166 cm (Bâlea-Lac).

În dimineaţa zilei de 9 mai, izolat, s-a produs brumă.

În luna iunie, temperatura medie pe ţară a fost de 20,8ºC, cu 2,5ºC mai ridicată 
decât normala climatologică (1981-2010). Este de menţionat ca luna iunie 2019 se 
situează pe primul loc în topul celor mai călduroşi ani din perioada 1961-2019.

Temperatura medie a lunii iunie 2019 (fig. 13) a avut valori cuprinse între 6,8ºC 
la Vf.Omu și 25,1ºC la stația meteorologică Tulcea. Valori ridicate ale temperaturii 
medii lunare, cuprinse între 22 și 24ºC, s-au  înregistrat pe areale extinse din zonele 
joase, localizate în Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Banat, Crișana precum și în estul și 
sudul Moldovei. Cele mai mari valori, peste 22ºC, s-au înregistrat în Delta Dunării 
(Tulcea, 25,1ºC), în estul Dobrogei (Constanța, 24,9ºC), dar și în estul Munteniei 
(24,0ºC). Pe areale extinse din Transilvania, Moldova și zonele colinare din Oltenia și 
Muntenia, temperatura medie lunară a variat între 20,0 și 22,0ºC. Valori cuprinse 
între 10,0 și 16,0ºC s-au înregistrat pe areale extinse din Carpați, iar pe crestele 
înalte, izolat, temperatura medie a variat între 6,0 și 8,0ºC.

Abaterea temperaturii medii a aerului din luna iunie 2019 față de mediana 
intervalului de referință standard (1981-2010) a fost pozitivă în toată țara şi a 
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Fig. 13. Temperatura medie lunară a aerului – IUNIE 2019

depăşit 2,0ºC (fig. 14). Valorile cele mai ridicate au depăşit 4,0ºC şi s-au înregistrat  
în nordul țării şi estul şi nord-estul Dobrogei. Cele mai mici abateri pozitive, cuprinse 
între 1,0 și 2,0ºC, s-au înregistrat în Oltenia.

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

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

din luna IUNIE 2019
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Fig. 15. Cantitatea lunară de precipitaţii – IUNIE 2019

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor termice din luna iunie 
2019, se poate observa că regimul termic a fost cald și foarte cald în Oltenia și 
extrem de cald în restul țării.

În perioada 8-27 iunie indicele temperatură-umezeală (ITU) a atins sau a depăşit 
pragul critic de 80 unităţi al disconfortului termic, cu precădere în sudul, vestul şi 
estul ţării şi local în Maramureş şi Transilvania.

Cantitatea de precipitații, medie pe ţară, a fost de 103,7 mm, cu 23% mai mare 
decât normala climatologică (1981-2010).

Cantitatea totală de precipitații din luna iunie 2019 (fig. 15) a depășit 200 mm în 
majoritatea zonelor din Oltenia, în vestul şi nordul Munteniei, pe areale extinse din 
Moldova şi local în estul Crişanei. La staţia meteorologică Piatra Neamț, valoarea de 
precipitaţii cumulată în luna iunie, 268,9 mm, a fost cea mai mare dintre valorile 
înregistrate la staţiile meteorologice din Reţeaua Naţională de Supraveghere 
Meteorologică a Administraţiei Naţionale de Meteorologie. Cantități însemnate de 
precipitații cuprinse între 100 și 200 mm s-au înregistrat în estul Maramureşului, 
Moldova, estul, sudul şi vestul Transilvaniei, pe areale din vestul şi nordul Munteniei, 
vestul Olteniei și în Crișana. Pe areale extinse din Transilvania și Banat cantitatea 
totală de precipitații din luna iunie a variat între 50 și 100 mm. Cele mai mici 
cantităţi de precipitaţii, cuprinse între 10 și 50 mm, s-au înregistrat în Dobrogea, dar 
şi pe areale nu foarte extinse din Transilvania şi vestul Maramureşului.

Abaterea cantității de precipitații din luna iunie 2019 față de mediana 
intervalului de referință standard (1981-2010), calculată în procente, a fost pozitivă 
în Moldova, Oltenia, Muntenia și pe areale din Crișana, Banat şi Transilvania. Cele 
mai ridicate abateri pozitive, peste 200 %, s-au înregistrat la stațiile meteorologice 
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Alexandria (313%) și Piatra Neamț (247 %) şi Piteşti (210%). În Dobrogea, pe areale 
extinse din Transilvania, în Maramureş, în centrul Banatului, dar şi local în estul 
Munteniei, abaterile au fost negative.

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor pluviometrice din luna 
iunie 2019 se poate constata că regimul pluviometric a fost excedentar, foarte 
excedentar si extrem de excedentar în Moldova, Oltenia, pe areale din vestul, nordul 
şi nord-estul Munteniei și al Crișanei. Ȋn nordul şi sudul Dobrogei, pe litoral, în centrul 
şi nordul Transilvaniei și în centrul Maramureşului, regimul pluviometric a fost 
deficitar sau foarte deficitar. În rest, regimul termic s-a încadrat în limite normale cu 
excedente şi deficite locale.

Precipitaţiile au fost sub formă de ploi, însoţite de descărcări electrice, grindină 
şi vânt, care uneori a avut aspect de vijelie. Cantităţile de precipitaţii au fost, în 
general de până la 25 mm, dar pe suprafeţe mai mici acestea au depăşit 50 mm        
în intervale scurte de timp, în ziua de 19 iunie, la Piatra-Neamţ, cumulându-se      
106 mm. Grindina a fost prezentă, pe arii restrânse, în majoritatea zilelor din lună, 
iar trecător, vântul a luat aspect de vijelie.

Viteza vântului la rafală a atins viteze de până la 65 km/h în unele zone, iar în 
jumătatea de nord a ţării, în 27 iunie, aceasta a fost cuprinsă între 75 şi 95 km/h. La 
munte, viteza vântului la rafală a avut valori cuprinse între 80 şi 85 km/h. 

În luna iulie, temperatura medie pe ţară, 20,0ºC, a fost cu 0,2ºC mai mică decât 
normala climatologică (1981-2010). Temperatura medie a lunii iulie 2019 a avut 
valori cuprinse între  5,9ºC la Vf. Omu și 24,5ºC la stația meteorologică Calafat. 
Valori ridicate ale temperaturii medii lunare, cuprinse între 22,0ºC și 24,0ºC, s-au  
înregistrat pe areale extinse din zonele joase localizate în Oltenia, Muntenia, 
Dobrogea și Banat și, izolat, în sudul şi sud-estul Moldovei. Cele mai mari valori, 
peste 24,0ºC, s-au înregistrat în vestul Olteniei (Calafat, 24,5ºC) și pe litoral 
(Constanța, 24,1ºC). Pe areale extinse din Carpați, valorile temperaturii medii 
lunare au oscilat între 12,0 și 16,0ºC, iar pe crestele înalte, izolat, temperatura 
medie a variat între 6,0 și 8,0ºC. Temperatura medie a scăzut sub 6,0ºC doar la stația 
meteorologică Vf. Omu (5,9 ºC).

Abaterea temperaturii medii a aerului din luna iulie 2019 față de mediana 
intervalului de referință standard (1981-2010) a fost pozitivă pe areale extinse      
din ţară. Cea mai ridicată valoare a abaterii pozitive, s-a înregistrat la stațiile 
meteorologice Mangalia și Oravița şi a fost de 1,1ºC. Abaterile negative nu au depășit 
0,6ºC şi s-au înregistrat mai ales în estul Olteniei, în Muntenia şi doar izolat, în rest.

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor termice din luna iulie 
2019, se poate observa că regimul termic a fost normal în majoritatea zonelor       
din ţară, cu zone izolate unde a fost rece sau cald. În aproape toată Dobrogea, în 
sudul şi centrul Banatului, în vestul extrem al Olteniei și izolat în Transilvania, 
regimul termic a fost cald.

Cantitatea lunară de precipitaţii, medie pe ţară, 57,0 mm, a fost cu 27% mai 
mică decât normala climatologică (1981-2010). Cantitatea totală de precipitații   
din luna iulie 2019 a depășit 100 mm doar în zonele înalte din Carpații Meridionali     
și Orientali. Cea mai mare cantitate de precipitaţii înregistrată la staţiile 
meteorologice din România a fost de 149,7 mm, la Bâlea-Lac. Cele mai reduse 
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cantităţi de precipitaţii, sub 20 mm, s-au înregistrat în sud-estul Moldovei, în Delta 
Dunării şi izolat, în nord-estul Munteniei. 

Abaterea cantității de precipitații din luna iulie 2019 față de mediana 
intervalului de referință standard (1981-2010), calculată în procente, a fost negativă 
în majoritatea zonelor. Abateri pozivite au fost în Delta Dunării şi în nordul 
litoralului, în sudul şi sud-vestul Olteniei, în depresiunile intramontane din vestul 
Transilvaniei şi izolat, în Muntenia şi Crişana. Negativă sau pozitivă, abaterea 
cantităţii de precipitații din luna iulie 2019 față de mediana intervalului de referință 
standard (1981-2010) nu a depăşit 80% în cazul abaterii negative şi 55 % în cazul celei 
pozitive.

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor pluviometrice din    
luna iulie 2019  se poate constata că regimul pluviometric a fost deficitar sau foarte 
deficitar în cea mai mare parte a Moldovei şi Transilvaniei, pe areale din Muntenia, în 
nordul Olteniei, în nordul Crişanei şi sudul şi vestul Banatului, dar şi în vestul şi sudul 
Dobrogei. În rest, regimul pluviometric a fost normal cu excedente izolate.

Luna iulie 2019 a fost caracterizată, în general, de o vreme caldă, uneori chiar 
caniculară, iar indicele temperatură-umezeală (ITU)  a depăşit deseori pragul critic 
de 80 de unităţi, mai ales în jumătatea de sud a ţării şi pe arii mai restrânse în rest. Au 
existat şi zile în care au căzut ploi torenţiale, însoţite de frecvente descărcări 
electrice, grindină şi intensificări de scurtă durată ale vântului. Vijelii au fost 
consemnate, la începutul lunii, în zona localităţilor Stânca Ştefăneşti şi Botoşani, 
viteza vântului depăşind 100 km/h. În data de 7 iulie acestea au fost consemnate pe 
raza localităţilor Satu Mare, Sibiu, Făgăraș, Tecuci, Drobeta-Turnu Severin, Calafat, 
Craiova, Drăgășani, Râmnicu Vâlcea, Roșiori de Vede şi Alexandria. În a doua parte    
a lunii s-au mai produs vijelii pe raza judeţelor viteza vântului la rafală depăşind     
90 km/h.

În zilele de 10 şi 11 iulie, la munte, la altitudini mari, au fost şi precipitaţii sub 
formă de lapoviţă, ninsoare sau măzăriche.

În luna august, temperatura medie pe ţară a fost de 21,5ºC, depăşind cu 1,8ºC 
normala climatologică (1981-2010). Luna august 2019 a fost pe locul 4 în topul celor 
mai călduroase luni august, din perioada 1961-2019.

Temperatura medie a lunii august 2019 (fig. 16) a avut valori cuprinse între 8,4ºC 
la stația meteorologică Vf. Omu și 25,9ºC la stația meteorologică Drobeta-Turnu 
Severin. Cele mai mari valori, peste 24ºC, s-au înregistrat în zonele joase din  
Oltenia, Muntenia, centrul Dobrogei, pe litoral și izolat în Banat. Valori ridicate     
ale temperaturii medii lunare, cuprinse între 22,0ºC și 24,0ºC, s-au înregistrat în 
zonele colinare din Oltenia, Muntenia, nordul și sudul Dorbogei, estul și sudul 
Moldovei, în Crișana și pe areale din Banat. Pe areale extinse din Carpați, valorile 
temperaturii medii lunare au oscilat între 14,0 și 16,0ºC, iar pe crestele înalte, 
izolat, temperatura medie a variat între 10,0 și 12,0ºC. Temperatura medie a scăzut 
sub 9,0ºC doar la stația meteorologică Vf. Omu (8,4ºC).

Abaterea temperaturii medii a aerului din luna august 2019 față de mediana 
intervalului de referință standard (1981-2010) a fost pozitivă în toată ţara (fig. 17). 
Valori ridicate ale abaterii, peste 3,0ºC, s-au înregistrat în nord-vestul țării și izolat 
în Banat, cea mai mare valoare fiind de 3,5ºC, la stația meteorologică Zalău. În 
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Fig. 16. Temperatura medie lunară a aerului - AUGUST 2019

Fig. 17. Abaterea temperaturii medii lunare a aerului faţă de normala climatologică 

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

din luna AUGUST 2019
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Maramureș, Transilvania, în Banat și izolat în Oltenia și Muntenia abaterea     
pozitivă  a variat între 2,0 și 3,0ºC. Abateri pozitive, cuprinse între 1,0 și 2,0ºC,       
s-au atins pe areale extinse din Moldova, Dobrogea, Muntenia și doar izolat în 
Oltenia.

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor termice din luna 
august 2019, se poate observa că regimul termic a fost extrem de cald și foarte cald 
în Crișana, Maramureș, Transilvania, Banat, nord-vestul Moldovei și pe areale din 
Oltenia. În rest, regimul termic a fost cald.

Cantitatea lunară de precipitaţii, medie pe ţară, a fost de 43,2 mm, cu 33% mai 
mică decât normala climatologică (1981-2010).

Cantitatea totală de precipitații din luna august 2019 a depășit 100 mm în  
zonele înalte din Carpații Meridionali, Occidentali și nordul Carpaților Orientali,   
dar şi la Sf. Gheorghe, în Delta Dunării. Cea mai mare cantitate de precipitaţii 
înregistrată la staţiile meteorologice din România a fost de 177,4 mm, la Stâna de 
Vale. Pe areale extinse din Transilvania şi vestul Moldovei, precipitațiile au variat 
între 51 și 75 mm. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii, sub 10 mm, s-au 
înregistrat în Oltenia, sudul Dobrogei şi izolat în rest.

Abaterea cantității de precipitații din luna august 2019 față de mediana 
intervalului de referință standard (1981-2010), calculată în procente, a fost 
negativă în Crișana, Oltenia și Banat pe areale extinse din Muntenia, Moldova și 
Dobrogea. Abateri pozitive s-au înregistrat mai ales în Transilvania, Maramureș şi 
centrul Moldovei. Negativă sau pozitivă, abaterea cantităţii de precipitații din luna 
august 2019 față de mediana intervalului de referință standard (1981-2010) nu a 
depăşit 100% decât la staţia meteorologică Hârşova, unde a fost pozitivă şi a avut 
valoarea de 102%.

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor pluviometrice din luna 
august 2019 se poate constata că regimul pluviometric a fost deficitar și foarte 
deficitar în Crișana, Oltenia, în vestul şi nordul Munteniei, vestul Maramureşului, 
nordul şi sudul Moldovei şi în Delta Dunării. Pe areale restrânse din nordul 
Transilvania regimul pluviometric a fost excedentar. În rest, regimul pluviometric a 
fost normal, cu excedente şi deficite izolate.

Ploile au fost prezente pe parcursul întregii luni, au avut caracter torenţial fiind 
însoţite de descărcări electrice grindină şi intensificări ale vântului cu aspect de 
vijelie. Punctiform au depăşit uneori 50 mm. În ziua de 3 august, la Sf. Gheorghe 
Deltă s-au cumulat 110 mm, acesta fiind noul record absolut al cantităţii de 
precipitaţii căzută în 24 de ore la această staţie, în  August.

De asemenea în aproape toate zilele din lună, indicele temperatură-umezeală 
(ITU) a atins şi depăşit pragul critic de 80 de unităţi al disconfortului termic.

În luna septembrie, temperatura medie pe ţară, 16,3ºC, a depăşit cu 1,5ºC 
normala climatologică (1981-2010). Luna septembrie 2019 s-a situat pe locul 9 în 
topul celor mai călduroase luni septembrie, din perioada 1961-2019.

Abaterea temperaturii medii a aerului din luna septembrie 2019 față de 
mediana intervalului de referință standard (1981-2010) a fost pozitivă în toată    
ţara (fig. 18). Valori ridicate ale abaterii, peste 2,0ºC, s-au înregistrat în       
Oltenia, Dobrogea, în sudul și nordul Moldovei, în sudul și vestul Transilvaniei          
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Fig. 18. Abaterea temperaturii medii lunare a aerului faţă de normala climatologică 
standard (1981-2010) şi încadrarea în clase de severitate a anomaliilor termice 

din luna SEPTEMBRIE 2019

și izolat în Crișana, Banat și estul Munteniei. Cea mai mare valoare a abaterii a fost 
de 2,9ºC și s-a înregistrat la stațiile meteorologice Drobeta-Turnu Severin și 
Drăgășani. 

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor termice din luna 
septembrie 2019, se poate observa că regimul termic a fost extrem de cald și foarte 
cald în Dobrogea, estul Munteniei, sudul Moldovei și izolat în Oltenia, Transilvania    
și nordul Moldovei. În rest, regimul termic a fost cald.

Cantitatea lunară de precipitaţii, medie pe ţară (28,4 mm), a fost cu 48% mai 
mică decât normala climatologică (1981-2010). 

Abaterea cantității de precipitații din luna septembrie 2019 față de mediana 
intervalului de referință standard (1981-2010), calculată în procente, a fost negativă 
în majoritatea zonelor. Aceasta a fost pozitivă doar în centrul Moldovei și izolat în 
estul Dobrogei și Crișana.

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor pluviometrice din   
luna septembrie 2019 se constată că regimul pluviometric a fost deficitar și foarte 
deficitar în majoritatea regiunilor ţării. În centrul Moldovei şi izolat pe litoral, 
regimul pluviometric a fost excedentar. În rest, regimul pluviometric s-a încadrat    
în limite normale. La staţia meteorologică Chişineu Criş a fost depăşită cantitatea 
maximă absolută lunară de precipitaţii căzută în 24 de ore a staţiei, din septembrie.

În data de 21 septembrie când vremea a fost foarte rece, la 3 staţii 
meteorologice situate în Banat (Jimbolia şi Reşiţa) şi nordul Transilvaniei (Batoş), a 
fost înregistrată temperatura minimă mai mică decât temperatura minimă absolută 
a staţiei, din septembrie.
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Luna a fost caracterizată de alternanţa perioadelor calde sau deosebit de calde 
cu cele reci.

Precipitaţiile au fost în general sub formă de ploaie, uneori cu caracter 
torenţial, însoţite de descărcări electrice, grindină şi intensificări ale vântului, în 
unele zile luând aspect de vijelie. În zilele de 18, 19 și 20 septembrie, la munte, la 
altitudini mai mari de 1700 m, trecător au fost și precipitații sub formă de lapoviță și 
ninsoare.

În perioada 19 - 23 septembrie s-a produs brumă, local în Transilvania și izolat   
în Banat, Crișana, Maramureș, Moldova și în zonele subcarpatice din sud, iar în 
diminețile zilelor de 21 și 22 septembrie în depresiunile Carpaților Orientali s-a 
semnalat și îngheț la sol.

În luna octombrie, temperatura medie pe ţară, 11,4ºC a depăşit cu 1,8ºC 
normala climatologică (1981-2010). Astfel, luna octombrie 2019 s-a situat pe locul 4 
în topul celor mai calde luni octombrie, din perioada 1961-2019. 

Temperatura medie a lunii octombrie 2019 (fig. 19) a avut valori cuprinse     
între 4,1ºC, la stația meteorologică Vf. Omu și 15,7ºC, la stația meteorologică 
Oravița. Cele mai mari valori, peste 14ºC, s-au înregistrat, local, în vestul, în sud-
vestul țării și pe litoral. Valori ridicate ale temperaturii medii lunare, cuprinse    
între 12ºC și 14ºC, s-au  înregistrat pe areale extinse din Oltenia și Muntenia, în 
nordul și centrul Dobrogei, în sudul Moldovei, în Banat și Crişana. 

În majoritatea zonelor din Transilvania, Oltenia și Muntenia colinară, dar și pe 
areale extinse din Moldova, temperatura medie lunară a oscilat între 10ºC și 12ºC. În 
zona montană şi în depresiunile intramontane, media lunară de temperatură a   

Fig. 19. Temperatura medie lunară a aerului – OCTOMBRIE 2019
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variat între 6 și 8ºC, iar pe crestele înalte, aceasta a avut valori cuprinse în intervalul 
4 - 6ºC. Temperatura medie a atins cea mai scăzută valoare, la stația meteorologică 
Vf. Omu (4,1ºC).

Abaterea temperaturii medii a aerului din luna octombrie 2019 față de mediana 
intervalului de referință standard (1981-2010) a fost pozitivă în toată ţară (fig. 20). 
Cea mai mare valoare a abaterii a fost de 4,9ºC și s-a înregistrat la stația 
meteorologică Lăcăuți. Valori foarte ridicate ale abaterii, cuprinse între 3,0ºC        
și 4,8ºC, s-au înregistrat în zonele montane și în sud-vestul țării. Valori reduse ale 
abaterii pozitive (sub 1,0ºC) s-au înregistrat doar izolat, în Transilvania şi nordul 
Olteniei. În restul țării, abaterea temperaturii medii a aerului a variat între 1,0 și   
3,0ºC. La Calimani, în zilele de 24 şi 27 a fost depăşită temperatura maximă absolută 
a staţiei, din octombrie.

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

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

din luna OCTOMBRIE 2019

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor termice din luna 
octombrie 2019, se poate observa că regimul termic a fost extrem de cald și foarte 
cald pe areale extinse din nordul țării, în Banat și izolat, în Crișana, Oltenia, sudul 
Dobrogei și Moldovei. În rest, regimul termic a fost cald.

Cantitatea lunară de precipitaţii, medie pe ţară (30,9 mm), a fost cu 29% mai 
mică decât normala climatologică (1981-2010). Abaterea cantității de precipitații 
din luna octombrie 2019 față de mediana intervalului de referință standard (1981-
2010), calculată în procente, a fost negativă în majoritatea zonelor. Aceasta a fost 
pozitivă doar izolat în Dobrogea, în estul Munteniei, pe areale extinse din Oltenia, 
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nordul Moldovei și estul Transilvaniei. Valoarea cea mai ridicată a abaterii pozitive a 
fost înregistrată la stația meteorologică Videle, respectiv 90%.

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor pluviometrice din   
luna octombrie 2019 se constată că regimul pluviometric a fost deficitar și foarte 
deficitar în nord-vestul, vestul și sud-vestul țării. În estul Transilvaniei și în centrul 
Moldovei, regimul pluviometric a fost excedentar. În rest, regimul pluviometric s-a 
încadrat în limite normale, cu excedente şi deficite izolate. 

Vremea a fost caldă în cea mai mare parte a lunii, excepţie făcând câteva zile la 
începutul şi sfârşitul lunii când aceasta a fost mai rece.

Precipitaţiile au fost, în general, sub formă de ploaie, În prima decadă a lunii 
fiind însoţite şi de descărcări electrice. Izolat şi trecător, în ziua de 3 octombrie, 
vântul a avut aspect de vijelie. În zona montană, au fost precipitații și sub formă de 
lapoviță și ninsoare în perioadele 4–10 şi 30-31 octombrie. În ultimele două zile ale 
lunii, au fost precipitații mixte și,  în estul și sud-estul Transilvaniei.

În diminețile zilelor de 7 și 8 octombrie, s-a produs brumă în Crișana, Maramureș, 
Transilvania și izolat în celelalte regiuni. În restul lunii, doar în depresiunile 
Carpaților Orientali s-a mai produs brumă. În intervalul 14-28 octombrie, mai ales   
în cursul nopților și al dimineților s-a semnalat ceață în estul și sud-estul țării, iar în 
rest, ceața s-a format doar izolat.

În luna noiembrie, temperatura medie pe ţară (8,7ºC) a depăşit cu 4,9ºC 
normala climatologică (1981-2010). Este de remarcat faptul ca luna noiembrie 2019 
se află pe primul loc în topul anilor cu cele mai calde luni noiembrie din România, din 
perioada 1961-2019.

Temperatura medie a lunii noiembrie 2019 (fig. 21) a avut valori cuprinse      
între -1,3ºC, la stația meteorologică Vf. Omu și 13,3ºC, la stația meteorologică 
Mangalia. Cele mai mari valori, peste 12ºC, s-au înregistrat pe litoral şi local, Delta 
Dunării și în sudul Banatului. Valori ridicate ale temperaturii medii lunare, cuprinse 
între 10ºC și 12ºC, s-au  înregistrat pe areale extinse din Crișana, Banat, în sudul și 
sud-estul Munteniei precum și în Dobrogea. În majoritatea zonelor din Oltenia, 
Transilvania, în sudul și estul Moldovei, temperatura medie lunară a oscilat între   
8ºC și 10ºC. Valori mai reduse ale temperaturii medii lunare, cuprinse între 6ºC și 8ºC, 
s-au înregistrat în nordul și vestul Moldovei și local în Maramureș și Transilvania. În 
zona montană, media lunară de temperatură a variat între 2 și 4ºC, iar pe crestele 
înalte, aceasta a avut valori sub 2,0ºC, ajungând la staţia meteorologică Vf. Omu     
la -1,3ºC. Abaterea temperaturii medii a aerului din luna noiembrie 2019 față de 
mediana intervalului de referință standard (1981–2010) a fost pozitivă în toată    
ţară, iar valorile acesteia au fost extrem de mari fiind cuprinse între 3,0ºC și 6,0ºC 
(fig. 22). Cea mai mare valoare a abaterii a fost de 6,3ºC, la stația meteorologică 
Sibiu. La staţia meteorologică Ţarcu s-a înregistrat singura valoare a abaterii sub   
3,0ºC, respectiv 2,9ºC. La 2 staţii meteorologice, Adjud şi Darbani, a fost depăşită 
temperatura maximă absolută a lunii noiembrie, a staţiei, din noiembrie.

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor termice din luna 
noiembrie 2019, se poate observa că regimul termic a fost extrem de cald în toată 
țara şi doar local, la Lăcăuţi şi Sinaia 1500, acesta a fost foarte cald.
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Fig. 21. Temperatura medie lunară a aerului - NOIEMBRIE 2019

Fig. 22. Abaterea temperaturii medii lunare a aerului faţă de normala climatologică 

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

din luna NOIEMBRIE 2019
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Cantitatea lunară de precipitaţii, medie pe ţară (47,1 mm), a fost cu doar 13% 
mai mare decât normala climatologică (1981-2010). Cantitatea totală de precipitații 
din luna noiembrie 2019 (fig. 23) a variat între valori valori sub 10 mm, în estul țării şi 
valori ce au depășit, local, 176 mm, în zonele montane. În zonele montane şi  în sud-
vestul țării cantitatea de precipitații a variat între 100 și 175 mm, valoarea maximă, 
189,7 mm fiind atinsă la stația meteorologică Stâna de Vale. Cantități medii de 
precipitații, cuprinse între 50 și 100 mm, s-au înregistrat pe areale extinse din 
Oltenia, Muntenia, Maramureş şi nordul Crișanei. Cele mai reduse precipitații, sub 
10 mm, s-au înregistrat în estul Moldovei și Dobrogei. În rest, cantitatea totală de 
precipitații a variat între 10  și 50 mm. Abaterea cantității de precipitații din luna 
noiembrie 2019 față de mediana intervalului de referință standard (1981-2010), 
calculată în procente, a fost pozitivă în Oltenia, pe areale extinse din Muntenia, 
Maramureș, în sudul Banatului și nordul Crișanei. În rest, abaterea a fost negativă. 
Valoarea cea mai ridicată a abaterii pozitive a fost înregistrată la stația 
meteorologică Băile Herculane, respectiv 264,8 %.

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor pluviometrice din luna 
noiembrie 2019 se constată că regimul pluviometric a fost excedentar, foarte 
excedentar şi extrem de excedentar pe areale restrânse din sud-vestul ţării şi a fost 
excedentar în Oltenia, pe areale din Muntenia şi Maramureş. Regimul pluviometric a 
fost deficitar şi foarte deficitar în Dobrogea, în estul Moldovei şi pe areale extinse din 
Transilvania. În rest, regimul pluviometric s-a încadrat în limite normale, cu 
excedente şi deficite izolate.

Fig. 23. Cantitatea lunară de precipitaţii - NOIEMBRIE 2019
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Luna noiembrie 2019 a fost deosebit de caldă, mai ales în primele două decade, 
înregistrându-se frecvent, la mai multe staţii meteorologice, noi recorduri zilnice 
ale ale celor mai mari temperaturi maxime şi temperaturi minime ale aerului, din 
întreg şirul de observaţii al staţiilor respective. La 30 de stații meteorologice s-au 
înregistrat noi recorduri lunare ale celor mai ridicate temperaturi minime din întreg 
șirul de observații.

Precipitaţiile au fost mai ales sub formă de ploaie, în câteva zile din lună acestea 
fiind însoţite de descărcări electrice. După data de 20 noiembrie, la munte au fost 
înregistrate şi precipitaţii sub formă de lapovită şi ninsoare. Izolat, strat de zăpadă  
s-a depus şi în estul Olteniei şi vestul Muntenie, 1-3 cm în platformele staţiilor 
meteorologice, în perioada 21-23 noiembrie.

Vântul a avut intensificări pe întreg parcusul lunii, în zonele mai joase de relief 
atingând 50-75 Km/h, iar la munte 90-100 Km/h, uneori depăşind 100 Km/h.

Pe arii restrânse s-a produs polei, în perioada 22-25 noiembrie, iar în zonele 
joase de relief, izolat, a fost semnalat fenomenul de ceaţă.

În luna decembrie, temperatura medie pe ţară (2,3ºC) a fost mai mare cu 3,1ºC 
decât normala climatologică (1981-2010). Este de menţionat că luna decembrie 
2019 se află pe locul 2 în topul celor mai calde luni decembrie, din perioada 1961-
2019.

Temperatura medie a lunii decembrie 2019  a avut valori cuprinse între    
-6,1ºC, la stația meteorologică Vf. Omu și 7,2ºC, la stația meteorologică Mangalia. 
Cele mai mari valori, peste 6ºC, s-au înregistrat pe litoral şi în Delta Dunării, sectorul 
maritim. Valori ridicate ale temperaturii medii lunare, cuprinse între 4ºC și 6ºC, s-au 
înregistrat pe areale extinse din Dobrogea, Crișana și Banat și local, în Muntenia şi 
Oltenia. În majoritatea zonelor din Muntenia, Oltenia, Moldova, dar şi pe areale mai 
mici din Maramureş, Crișana și Banat, temperatura medie lunară a oscilat între 2ºC  
și 4ºC. În zona montană, media lunară de temperatură a variat între -2 și 0ºC, iar pe 
crestele înalte, aceasta a avut valori sub -4,0ºC, ajungând la staţia meteorologică  
Vf. Omu la -6,1ºC. Abaterea temperaturii medii a aerului din luna decembrie 2019 
față de mediana intervalului de referință standard (1981-2010) a fost pozitivă în 
toată ţară  La majoritatea staţiilor meteorologice, valorile acesteia au fost 
mai mari de 2,0ºC, iar în jumătatea de nord a Moldovei au depăşit 4,0ºC. Cea mai 
mare valoare a fost 4,9ºC, la stația meteorologică Cotnari. Analizând încadrarea     
în clase de severitate a anomaliilor termice din luna decembrie 2019, se poate 
observa că regimul termic a fost extrem de cald în majoritatea regiunilor. În 
Transilvania şi pe areale restrânse din Moldova, Maramureș și Banat, regimul termic  
a fost cald și foarte cald.

Cantitatea lunară de precipitaţii din decembrie, medie pe ţară, 28,7 mm, a fost 
cu 36 % mai mică decât normala climatologică (1981-2010). 

Abaterea cantității de precipitații din luna decembrie 2019 față de        
mediana intervalului de referință standard (1981-2010), calculată în procente, a fost 
negativă în majoritatea regiunilor țării. Abateri pozitive s-au înregistrat local, în 
zonele montane şi în Transilvania. Analizând încadrarea în clase de severitate a 
anomaliilor pluviometrice din luna decembrie 2019 se constată că regimul 
pluviometric a fost deficitar şi foarte deficitar pe areale extinse din Muntenia, 

(fig. 24)

(fig. 24).
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Oltenia, sudul Moldovei și izolat în Transilvania, Dobrogea, Banat și Crișana. În rest, 
regimul pluviometric s-a încadrat în limite normale, cu excedente şi deficite  
izolate.

Aproape toată luna decembrie a fost caldă sau foarte caldă, perioade mai reci 
fiind 1-7 şi 27-29 decembrie. În perioada 18-20 decembrie, la 13 staţii meteo-
rologice, situate mai ales în zona montană, temperatura maximă a fost mai mare 
decât temperatura maximă absolută a lunii decembrie.

Precipitaţiile au fost în general sub formă de ploaie sau mixte, iar la munte, 
mixte sau ninsoare. La 3 staţii meteorologice (Târnăveni, Semenic şi Bâlea-Lac,      
în zilele de 23, 24 şi respectiv 29 decembrie), cantitatea de precipitaţii în 24 de ore  
a depăşit  cantitatea  maximă  absolută  de precipitaţii căzută în 24 de ore a 
staţiilor.

La sfârşitul lunii era strat de zăpadă în zona de munte (până la 154 cm la Bâlea-
Lac), local în Moldova (până la 8 cm), pe arii restrânse în Transilvania (până la 17 cm) 
și cu totul izolat în Dobrogea (până la 1 cm).

În unele perioade, vântul a avut intensificări, local în regiunile extracarpatice, 
îndeosebi în jumătatea de nord a Moldovei și în nord-vestul Olteniei, unde rafalele   
au fost de până la 65...75 km/h, dar mai ales pe crestele montane, unde rafalele    
au atins şi 130 km/h. Intensificări ale vântului, dar la cote mai reduse, s-au 
consemnat și în Banat, nordul Moldovei și izolat în Crișana și Transilvania, în  
perioada 11-13 decembrie. Vântul a viscolit ninsoarea și a spulberat zăpada în ziua 

Fig. 24. Abaterea temperaturii medii lunare a aerului faţă de normala climatologică 

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

din luna DECEMBRIE 2019
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de  29 decembrie, în Moldova. În restul lunii astfel de fenomene s-au semnalat doar 
în zonele înalte de munte.  

În zonele joase de relief, s-a semnalat ceață, pe arii mai extinse în zilele de 6, 7, 
8, 12, 13, 20 și 21 decembrie.

În luna ianuarie, ninsorile abundente şi viscolele din perioada 7-11 ianuarie au 
produs efecte negative în 11 județe (Caraș-Severin, Brăila, Buzău, Harghita, 
Ialomița, Iași, Prahova, Neamț, Suceava, Vaslui și Vrancea), constând în arbori 
doborâți de greutatea zăpezii sau de vântul puternic, derapaje ușoare ale 
autovehiculelor în afara carosabilului, blocaje pentru perioade scurte de timp sau 
restricții rutiere pe anumite sectoare de drum, pentru a fi deszăpezite. De 
asemenea, în perioada 24-26 ianuarie, ca urmare a fenomenelor de viscol şi ploaie 
îngheţată, au fost afectate reţelele de distribuţie şi furnizare a energiei electrice în 
mai multe judeţe din ţară, cca. 150 000 de consumatori ramânând fără curent 
electric (Ialomiţa, Giurgiu, Ilfov, Călăraşi, Buzău, Dâmboviţa). Ploaia îngheţată şi 
poleiul au afectat şi judeţele Argeş, Brăila, Buzău, Constanţa, Dâmboviţa, Gorj, 
Giurgiu, Hunedoara, Ialomiţa, Mehedinţi, Prahova, Teleorman, Tulcea, Vaslui şi 
municipiul Bucureşti. 

Sute de oameni au suferit fracturi sau entorse, au căzut sute de copaci şi au fost 
avariate autoturisme. O persoană a fost rănită grav de un copac ce s-a prăbuşit din 
cauza greutăţii gheţii depuse. A fost afectată şi circulaţia trenurilor, deoarece mai 
mulţi copaci au cedat sub greutatea gheţii, astfel că s-au prăbuşit pe firul de contact, 
ceea ce a întrerupt alimentarea cu energie electrică a locomotivelor. Din cauza 
poleiului depus pe carosabil, circulaţia rutieră a fost închisă, pe mai multe drumuri 
naţionale, judeţene, dar şi pe autostrăzi. În această perioadă, depunerile de gheaţă 
au avut diametrul de până la 3 cm. 

În luna februarie, ninsorile şi vântul puternic din perioada 21-23 februarie, au 
produs pagube în Bucureşti şi jud. Ilfov, respectiv două persoane rănite, autoturisme 
avariate, copaci şi stâlpi căzuți, table şi panouri plublicitare desprinse, cabluri 
rupte. De asemenea s-au semnalat efecte negative ale vântului puternic la nivelul a 
18 județe (Arad, Argeș, Bihor, Brașov, Constanța, Giurgiu, Harghita, Ialomița, Ilfov, 
Iași, Olt, Mureș, Prahova, Sibiu, Satu Mare, Teleorman, Timiș, Tulcea). Din cauza 
condițiilor meteorologice nefavorabile au fost afectate două tronsoane de cale 
ferată, 5 tronsoane de drumuri naționale, 6 drumuri județene și un drum comunal, 
iar 29 localități din 8 județe (Arad, Caraș-Severin, Dâmbovița, Giurgiu, Teleorman, 
Neamț, Timiș și Vrancea) au rămas fără alimentare cu energie electrică, fiind 
afectați peste 32 000 de consumatori.

Luna aprilie, mai ales perioada 27-30 aprilie, a fost caracterizată de vijelii şi 
căderi de grindină. În data de 30 aprilie, convecția atmosferică severă s-a manifestat 
prin fenomene meteorologice periculoase, printre care averse torențiale, grindină 
severă și intensificări ale vântului la suprafața terestră. Aceste fenomene 

EFECTE ALE FENOMENELOR METEOROLOGICE PERICULOASE 

PRODUSE ÎN ANUL 2019, ÎN ROMÂNIA



• 53 •

RAPORT ANUAL 2019

meteorologice severe au culminat prin formarea unei tornade pe teritoriul județului 
Călărași, în aria localităților Dragalina-Constantin Brâncoveanu. Estimarea vitezei 
vântului a fost de peste 90 km/h. Corelând cu pagubele consemnate, tornada s-a 
încadrat în categoria  F0 sau F1 pe scara Fujita de clasificare a tornadelor. Tornada a 
produs culcarea la pământ a unor porțiuni ale gardurilor din lemn, ruperea unor pomi 
și copaci, cu diametrul tulpinii mic și mediu,  decopertarea acoperișurilor din țiglă și 
plăci de azbociment; devierea direcției de mers a unui autocar, ieșirea acestuia de 
pe carosabil şi răsturnarea lui pe câmp.

În 27 aprilie, grindina a produs de asemenea pagube, culturilor agricole din 
judeţul Dâmbovița, iar vântul a smuls acoperișuri în judeţele Timișoara și Alba.

Luna mai a fost caracterizată de mai multe perioade cu precipitaţii torenţiale 
însoţite de grindină, mai ales aceasta din urmă producând pagube importante. 
Astfel, în data de 6 mai, în urma avertizării de cod roşu de fenomene meteorologice 
periculoase imediate, emisă de Administraţia Naţională de Meteorologie pentru 
judeţele Ialomiţa şi Călăraşi, au fost afectate mai ales localităţile Cuza-Vodă şi 
Independenţa (jud. Călăraşi) unde grindina a avut dimensiuni mari (1-1,5 cm, din 
declaraţiile localnicilor), iar pe străzi s-a format un strat considerabil de gheaţă. 
Grindina a distrus culturile agricole şi viţa de vie de pe zeci de mii de hectare. De 
asemenea, au fost afectate, din cauza apei acumulate pe carosabil sau a aluviunilor, 
3 drumuri naționale şi 3 drumuri județene din judeţele Argeş, Neamţ şi Vaslui. Din 
punct de vedere al alimentării cu energie electrică, au fost afectate 5 localități din 
județul Vrancea. Au fost inundate zeci de case şi gospodării.

Pe fondul instabilității atmosferice din 16-17 mai, a ploilor abundente, a 
scurgerilor de pe versanți, a viiturilor rapide și a creșterii debitelor pe anumite 
cursuri de apă, în 16 mai au fost înregistrate efecte negative în 26 localități din 
județele Bistrița-Năsăud, Maramureș, Mureș și Timiș: au fost inundate sau afectate 
de aluviuni sute de case, beciuri, curţi sau obiective sociale, 4 drumuri naţionale şi   
2 drumuri judeţene.

Ploile abundente din 17 mai, scurgerile de pe versanți și viiturile rapide au 
afectat 22 de localități din județele BN, GJ, HD, MM, MS și TR, fiind inundate zeci de 
gospodării, case și 4 obiective sociale. În urma ploilor abundente și a vântului 
puternic din 20 – 21 mai, au fost înregistrate efecte de vreme rea în 25 de localități 
din 11 județe (Argeș, Bistrița-Năsăud, Gorj, Giurgiu, Harghita, Ilfov, Prahova, Mureș, 
Suceava, Teleorman și Vâlcea) și din municipiul București: zeci de locuinţe şi anexe 
inundate, copaci şi stâlpi de electricitate căzuţi ce au avariat şi autoturisme. De 
asemenea, un acoperiș a fost dislocat de vânt, iar traficul rutier a fost blocat         
din cauza copacilor căzuți pe carosabil sau a aluviunilor, pe 4 drumuri naționale și     
3 drumuri județene.

Din cauza vântului care a desprins crengile unui copac, trei persoane din 
București au fost rănite uşor. 

În urma ploilor torenţiale, a intensificării puternice a vântului şi a scurgerilor de 
apă de pe versanţi, în 21-22 mai au fost înregistrate efecte negative în 32 localități 
din 10 județe (Bistrița Năsăud, Brașov, Cluj, Covasna, Hunedoara, Harghita, 
Maramureș, Sibiu, Sălaj și Satu-Mare): sute de gospodării inundate, zeci de poduri şi 
podeţe afectate de aluviuni, circulația feroviară blocată temporar pe tronsonul de 
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cale ferată Sărmășag – Zalău din județul Sălaj, iar circulația rutieră afectată 
temporar pe trei drumuri județene și un drum comunal.

Şi în data de 29 mai, vijeliile, vântul puternic și căderile de grindină au afectat 
mii de hectare de culturi agricole, au distrus livezi și plantații de viţă de vie și au 
avariat peste 200 de mașini și zeci de locuințe.

Precipitațiile abundente din 30-31 mai au produs viituri și inundații locale în     
34 de localități din județele Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Constanța, Galați, 
Hunedoara, Iași, Maramureș, Neamț, Sălaj și Suceava. Din cauza apei acumulate și a 
aluviunilor depuse pe carosabil, circulația rutieră a fost afectată pe patru drumuri 
naționale și un drum județean, iar pe un drum național (DN 24C/IS) circulația rutieră 
este întreruptă. Totodată, circulația feroviară a fost întreruptă între localitățile 
Pașcani și Ruginoasa.

Luna iunie a fost de asemenea caracterizată de episoade de vreme severă        
în care precipitaţiile intense, scurgerile de pe versanţi şi grindina au produs pagube 
în mai multe localităţi. S-au semnalat averse care au avut și caracter torențial                 
(50-100 mm, în intervale scurte de timp), frecvente descărcări electrice, grindină  
de mari dimensiuni și intensificări de scurtă durată ale vântului (viteza vântului a 
fost 65-95 km/h). Dimensiunea grelonului de grindină, măsurată în platformele 
staţiilor meteorologice a fost, în multe cazuri, peste 5 mm, atingând 13 mm la             
Tg. Neamţ, 22 mm la Vaslui şi 45 mm la Vf. Ţarcu. În 3-4 iunie, precipitațiile 
abundente au produs viituri și inundații locale în 106 localități din 24 de județe    
(AB, AG, BC, BH, BT, BV, CS, CL, DB, DJ, GR, GL, HR, HD, IF, IL, MH, OT, PH, SJ, TR, TM, 
VS și VN), precum și în municipiul București. Au fost inundate sute de locuințe şi 
curți, iar circulația rutieră a fost afectată pe 3 drumuri naționale, 2 drumuri 
județene și un drum comunal.

O situaţie specială a fost în judeţul Prahova, unde viiturile au dus la moartea a    
4 copii.

În 25-26 iunie,  ploile torenţiale şi vijeliile au provocat pagube în 40 de localități 
din 13 județe: AG, BR, BZ, DB, GL, GR, IF, NT, OT, PH, SV, TR și VN) și municipiul 
București. La nivel național, s-a întervenit pentru degajarea a 93 de copaci doborâți 
pe carosabil, copaci ce au avariat 36 de autoturisme. Circulația rutieră a fost blocată 
pe un drum național (DN 15 în județul Neamț) din cauza surpării carosabilului. Pe 
durata manifestării fenomenelor hidro-meteorologice periculoase, din cauza apei și 
aluviunilor acumulate, circulația rutieră a fost temporar blocată pe 2 drumuri 
naționale (DN 17B în județul Neamț și DN 1B în județul Buzău). În Bucureşti au fost 
inundate gospodării, dar au fost şi elemente de construcție desprinse de pe clădiri de 
vântul puternic.

În 27 iunie au fost emise de către Administrația Națională de Meteorologie,       
12 avertizări cod roșu și 2 cod portocaliu pentru fenomene meteo periculoase 
(intensificări ale vântului cu aspect de vijelie care, local, au ajuns la viteza de 110 -
120 km/h). În urma furtunilor de scurtă durată, dar de intensitate semnificativă, au 
fost semnalate efecte negative la nivelul a 98 localități din 20 județe (AR, BC, BH, 
BN, BV, BZ, CJ, CS, HD, HR, IS, MM, MS, NT, SB, SJ, SM, SV, TM și VL ). În urma vântului 
care a suflat cu putere, la nivel național au fost afectate 30 acoperișuri ale 
imobilelor și au fost doborâți de vânt 228 de arbori (pe carosabil, pe autoturisme sau 
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imobile). De asemenea, au fost inundate zeci de locuințe, curți și subsoluri şi au 
existat acumulări de aluviuni pe străzi. În jud. Maramureș, o persoană a fost rănită de 
un acoperiș distrus de vânt.

În luna iulie,  în urma urma furtunilor de scurtă durată, dar de intensitate 
semnificativă, au fost semnalate efecte negative în perioada 4-8 iulie, la nivelul a   
26 localități din 12 județe (BV, CS, CV, DJ, GR, MM, MH, MS, OT, TR, VL și VN) și 
municipiul București.

În 7 şi 8 iulie au fost emise de către Administrația Națională de Meteorologie,       
4 avertizări cod roșu și 9 cod portocaliu pentru fenomene meteo periculoase 
(intensificări ale vântului cu aspect de vijelie care, local, au atins viteza de                  
120 km/h).

Din cauza vântului care a suflat cu putere, la nivel național au fost afectate            
36 acoperișuri ale imobilelor. De asemenea au căzut arbori și stâlpi de electricitate 
pe carosabil, pe autoturisme sau imobile mai ales în județele Dolj, Mehedinți, Olt și 
Teleorman. Ploile torenţiale şi grindina au produs pagube însemnate culturilor 
agricole, au produs viituri în urma cărora au fost inundate gospodării, drumuri 
judeţene şi au existat persoane rănite din cauza unui panou căzut peste un 
autoturism, a căderii unui foișor din lemn şi a dislocării de către vânt a unui panou 
publicitar.

În data de 22 iulie, unele zone ale țării s-au confruntat cu furtuni în urma cărora 
au fost inundate gospodării, au fost distruse maşini şi au fost doborâţi copaci.

În Poiana Braşov, ploaia torenţială s-a transformat în grindină, care a acoperit 
totul cu un strat consistent de gheață şi a produs scăderea bruscă a temperaturii.

În luna august, au fost câteva ploi torenţiale şi vijelii ce au provocat pagube 
materiale. În data de 25 august, în Bucureşti, o ploaie torenţială însoţită de grindină, 
oraje şi vânt puternic a provocat prăbuşirea unui copac peste un autobuz, o persoană 
fiind rănită. A plouat puternic şi în judeţele Ilfov, Buzău, Bacău, Caraș-Severin, 
Bistriţa-Năsăud, Maramureş, Vrancea şi Suceava.

În anul 2019, Administrația Națională de Meteorologie a emis 101 mesaje de 
avertizare generală dintre care 23 de informări, 62 de atenționări meteorologice cod 
galben și 16 avertizări meteorologice cod portocaliu.

Pentru fenomene meteorologice severe imediate au fost emise 4774 mesaje de 
avertizare de tip nowcasting, dintre care 3496 de atenționări meteorologice cod 
galben, 1199 de avertizari meteorologice cod portocaliu și 79 de avertizări meteo-
rologice cod roșu. 
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RAPORT DE ACTIVITATE în anul 2019 
și OBIECTIVE pentru anul 2020

Activitățile operative ale Centrului Național de Prognoze Meteorologice 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”. 

De asemenea, activitatea din cadrul Centrului Național de Prognoze 
Meteorologice a implicat și participarea la realizarea Temei A.II.3, prin UTILIZAREA 
DATELOR METEOROLOGICE ÎN ANALIZA ȘI INTERPRETAREA CONCEPTUALĂ A 
EPISOADELOR DE VREME SEVERĂ”. 

În cadrul acestei teme, în anul 2019, au fost analizate fenomenele 
meteorologice periculoase în sezonul rece, punându-se accent pe depunerile de 
polei. 

Fiecare anotimp este caracterizat de apariția unor fenomene meteorologice 
care, în funcție de intensitate și persistență, pot deveni periculoase, pot duce la 
pierderea de vieți omenești, la pagube materiale și, nu în ultimul rând, pot să 
afecteze și să perturbe anumite activități economice. În cazul de față, pentru 
sezonul rece al anului, printre principalele fenomene meteorologice potențial 
periculoase se numără: valurile de frig, intensificările de vânt asociate cu ninsoarea 
(viscolele), ceața ce determină scăderea  vizibilității, dar și depunerile de polei.

Depunerea de polei constă într-o depunere solidă, densă, relativ netedă și 
transparentă, sub forma unui strat compact de gheață, rezultat prin căderea 
burniței sau picăturilor de ploaie, 

— suprarăcite
la temperaturi negative)

suprafața solului și cu obiectele aflate la sol (copaci, clădiri, mașini, conductori, 
stâlpi de electricitate etc.), la rândul lor - puternic răcite. 

polei ,
(transporturi 

feroviere și rutiere), în transportul energiei electrice și agricultură, prin distrugerea 
conductorilor aerieni, doborâturi de stâlpi și copaci. F

gheața
profilului aerodinamic ale acestora (givraj).

Cel mai adesea, depunerile de polei din țara noastră apar ca urmare a dislocuirii 
maselor de aer, ca rezultat al succedării formațiunilor barice la nivelulul 
continentului european, dar în alte situații, mai rar, acestea pot apărea și fără 
modificări ale maselor de aer. Producerea poleiului se declanșează cel mai adesea   
la valori mari ale umezelii relative (80 - 100%) și cel mai frecvent la viteze ale 

ACTIVITĂȚI ale CENTRULUI NAȚIONAL DE PROGNOZĂ METEOROLOGICĂ 
și ale SERVICIILOR REGIONALE DE PROGNOZĂ A VREMII 

„

„

(freezing rain)

care trec printr-un strat de aer rece din apropierea 
solului (de regulă, de ordinul câtorva sute de metri), devin  (rămân în 
stare lichidă, dar  și apoi îngheață instantaneu la impactul 
cu 

Gheața rezultată, 
denumită  se poate acumula, în unele cazuri, în grosimi de până 
la câțiva centimetri (fig.1) și poate provoca probleme majore în trafic 

enomenul este extrem de 
periculos și în cazul transportului aerian, pentru aeronave, deoarece  poate 
„remodela” efectiv forma 
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Fig. 1. Depuneri semnificative de polei – LowestRates.ca

vântului ce depășesc ușor 5 m/s. La intensificări puternice ale vântului și când se 
produc rafale, poleiul se va depune și va avea grosimea cea mai mare pe partea 
obiectelor și a solului expusă vântului.

Poleiul cel mai intens se formează în fața frontului cald sau a celui oclus cu 
caracter cald, atunci când înaintea suprafeței frontale se înregistrează temperaturi 
pozitive, iar în urma sa, temperaturi negative, motiv pentru care, în profilul 
sondajelor aerologice pe verticală, apare o puternică inversiune termică, cu baza de 
până la 1000 m, așa cum se poate observa în figura 2a, linia cu roșu. 

Practic, precipitațiile solide, care pleacă de la baza norilor ajung în masa de aer 
cald, se topesc și formează picături de ploaie, apoi se suprarăcesc (rămân în stare 
lichidă, dar la temperaturi ușor negative) pe măsură ce intră în stratul foarte rece de 
aer, aflat de regulă la câteva sute de metri de sol, iar când ajung pe suprafața solului 
și pe obiectele de la sol, îngheață instantaneu (fig.  2b).

Au fost realizate mai multe studii de caz privind depunerile de polei care au  
avut loc în Romania, în ultimii 10 ani (perioada 2010 - 2019), ținând cont de contextul 
sinoptic care le-a generat și de efectele pe care acestea le-au produs. Cel mai 

Fig. 2. a) Profilul vertical al temperaturii; b) Mecanismul de producere;
pentru principalele fenomene meteorologice (ploaie, ploaie înghețată, lapoviță, ninsoare)  

a) b)
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reprezentativ caz este cel din 24-26 ianuarie 2019, un caz cu o durată mare a 
fenomenului și depuneri semnificative de polei.

Acest episod de vreme severă a atras atenția prin durata deosebit de extinsă de 
manifestare a fenomenului, care a debutat în a doua parte a nopții de joi, 24 ianuarie 
2019 și, cu scurte intervale de pauză, a durat până în după-amiaza zilei de sâmbătă, 
26 ianurie 2019, ceea ce a generat până la finalul perioadei considerate depuneri 
semnificative de polei. 

Contextul sinoptic în care s-a produs acest fenomen a fost determinat de 
prezența la nivelul solului a unui vast culoar depresionar, în care se remarcă un ciclon 
islandez și două nuclee depresionare mediteraneene (unul în Golful Genova și altul în 
vestul Peninsulei Balcanice) și un câmp ridicat de presiune atmosferică deasupra 
estului Ucrainei, figura 10a, în timp ce în troposfera medie, la nivelul de 500 hPa, se 
remarcă un talveg foarte adânc, extins dinspre partea nord-vestică a Europei, către 
bazinul central-sudic al Mării Mediterane, figura 10b.

Fig. 10. a) Presiunea de la nivelul solului (hPa) - 
modelul ECMWF; b) Geopotențialul la 500 hPa - 24.01.2019, ora 00:00 UTC

23.01.2019, ora 12:00 UTC - analiza 

În consecință, țara noastră s-a situat pe partea ascendentă a talvegului de la 
nivelul de 500 hPa, ceea ce  a favorizat avansul aerului umed maritim figura 11a și, 
implicit, a extinderii ariei ploilor. Pe de altă parte, puternicul contrast baric de la 
nivelul solului, figura 11b a permis coborârea masei de aer polar (caracterizată      
de izotermele de 0 și -2 grade), dinspre regiunea Moldovei, către partea centrală, 
estică și nord-estică a Munteniei, conform figura 12a, la ora 00:00 UTC și, respectiv, 
figura 12b, la ora 06:00 UTC, determinând intensificarea treptată a vântului, în 
noaptea de joi spre vineri (23/24 ianuarie 2019), în sudul României, figura 13.

De altfel, schimbarea în structura verticală a temperaturii poate fi observată și 
în sondajele din datele de 23 ianuarie ora 12:00 UTC, figura 14a și 24 ianuarie ora 
00:00 UTC, figura 14b, pentru stația meteorologică Băneasa, unde inversiunea 
termică devine din ce în ce mai pronunțată, iar vântul din apropierea solului, din 
sector vestic la amiază, își schimbă direcția într-una est-nord-estică spre miezul 
nopții. Prin urmare, aerul cald prezent inițial până la o înălțime de aproximativ   

a) b)
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a)

a)

b)

b)

Fig. 11. a) Umezeala relativă (%) la 700 hPa; b) Presiunea de la nivelul solului (hPa) și 
temperatura la 850 hPa - analiza modelul ECMWF - pentru 24.01.2019 ora 00:00 UTC

Fig.12. a) Temperatura de la 2m (grade), 
- analiza model ECMWF - b) Temperatura de la 2m (grade) 24.01.2019, ora 06  UTC

24.01.2019, ora 00:00 UTC 
:00

Fig. 13. Rafala maximă a vântului (nuanțe de culori) 23.01, ora 20:00 UTC – 
24.01, ora 06:00 UTC – analiza model ECMWF

1500 m (nuanțe de roșu), în tabelul diagramei SKEW-T, figura 15a, este înlocuit, în 
primii 450 m, de un aer mai rece (nuanțe de albastru), odată cu creșterea umezelii 
relative până la 100%, între 954 și 925 hPa, figura 15b. 
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Fig.14. a) Diagrama SKEW-T, 23.01.2019, ora 12:00 UTC; 
b) Diagrama SKEW-T, 24.01.2019, ora 00:00 UTC

Fig.15 a  Tabelul diagramei SKEW -T, 3.01.2019, ora 12  UTC
b) Tabelul diagramei SKEW -T, 24.01.2019, ora 00:00 UTC

. )  2 :00 ; 

a)

a)

b)

b)

Primele schimbări în evoluția vremii se resimt și în București, unde, în dimineața 
zilei de joi, 24 ianuarie, ora 03:00 UTC, temperatura aerului începe să scadă spre 
valori negative și ulterior, la orele 04:00 și 05:00 UTC, stația meteorologică Filaret 
transmite apariția fenomenului de polei din ploaie, figura 16.

Fig. 16.  Date de observație orare ANM – stația meteorologică Filaret
în intervalul 24.01.2019, ora 02:00 UTC – 24.01.2019, ora 06:00 UTC

Ulterior, în prima parte a zilei de joi, 24 ianuarie, vremea s-a ameliorat sub 
aspectul precipitațiilor, dar vântul a continuat să prezinte intensificări în Muntenia, 
jumătatea de est a Olteniei și chiar să se intensifice în sudul Moldovei, cu rafale în 
general de 55…65 km/h, figura 17, în timp ce în stratul limită din apropierea solului, 
„pana” de aer rece se menținea, figura 18.
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Fig. 18.  Temperatura de la 2m, 
24.01, ora 12:00 UTC 

Fig. 17. Rafala maximă a vântului (nuanțe 
de culori), 24.01, ora 06:00 UTC – 24.01, 
ora 18:00 UTC – analiza modelul ECMWF 

Însă, contextul sinoptic nu s-a schimbat prea mult față de momentul inițial, 
sugerând faptul că fenomenul de polei urma să apară din nou în după-amiaza zilei de 
joi și în noaptea de joi spre vineri, pe măsură ce la nivelul solului presiunea 
atmosferică continua să scadă în bazinul central al Mării Mediterane, figura 19 (în 
timp ce la nivelul României gradientul baric continua să se intensifice, figura 20). La 
nivelul de 500 hPa s-a menținut structura culoarului depresionar anterior descris, cu 
nucleu închis de geopotențial deasupra Mării Tireniene, figura 21 ceea ce asigura în 
continuare avansul aerului umed către țara noastră și la acest nivel, figura  22. 

Fig. 19.  Presiunea la nivelul solului (hPa)                 
24.01.2019,ora 12:00 UTC - analiza 

modelul ECMW 

 Fig. 20. Presiunea la nivelul solului (hPa) 
şi  temperatura la 850 hPa 24.01.2019, 

ora 12:00 UTC 

Fig. 21. Geopotențialul (dagmp) la 500 (hPa)     Fig. 22. Umezeala relativă (%) la 700 hPa
pentru 24.01.2019, ora 12 UTC – analiza modelul ECMWF   
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De asemenea, nici în sondajul aerologic, figura 23a, și nici în tabelul acestuia, 
figura 23b, nu sunt modificări semnificative, stratul de aer rece menținându-se în 
primii 500 m de la nivelul solului, în timp ce inversiunea termică continua să fie 
prezentă până la o înălțime de aproximativ 1500 m.

Fig. 23. a) Diagrama SKEW -T;  b) Tabelul diagramei SKEW -T 
pentru 24.01.2019, ora 12:00 UTC

a) b)

Așa cum se observă în tabelul din figura 24, fenomenul de polei s-a        
semnalat din nou în zona Bucureștiului începând din seara zilei de joi, 24 ianuarie, 
ora 16:00 UTC și a durat până în dimineața zilei de vineri, 25 ianuarie, ora 03:00 UTC

Fig. 24.  Date de observație orare ANM – stația meteorologică Filaret
în intervalul 24.01, ora 16:00 UTC – 25.01, ora 03:00 UTC

În linii mari, evenimentele s-au repetat începând din a doua parte a zilei de 
vineri, 25 ianuarie și pe parcursul nopții de vineri spre sâmbătă (25/26 ianuarie), 
având în vedere că structura aerosinoptică a rămas aproape neschimbată dar, pe 
ansamblu, ușor deplasată spre est, constând dintr-un ciclon centrat, de această 
dată, în bazinul Mării Adriatice, figura 25a, asociat la nivelul de 500 hPa cu nucleu 
închis de geopotențial în deplasare către Peninsula Balcanică, centrat deasupra Mării 
Ionice, figura 25b și asigurând în continuare un aport suplimentar de aer umed peste 
România, figura 27a. În același timp, gradientul baric de la nivelul solului, figura 26a, 
și “pana” de aer rece dinspre Moldova, figura 26b, persista și determina intensificări 
temporare ale vântului, cu rafale în general de 60…70 km/h în estul, nord-estul și 
parțial în centrul Munteniei, figura 27b.
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   Fig. 25. a) Presiunea la nivelul solului (hPa); b) Geopotențialul la 500 hPa
pentru 25.01.2019, ora 12:00 UTC – analiza modelul ECMWF

a)

a)

a)

b)

b)

b)

Fig. 26. a) Presiunea la nivelul mării (hPa) b) Temperatura 
la 2m (grade) 25.01.2019 ora 06:00 UTC - valabile pentru 25.01.2019 ora 12:00 UTC 

– analiza modelul ECMWF -

și temperatura la 850 (grade); 

Fig. 27. a) Umezeala relativă (%) b) Rafala maximă a 
vântului (nuanțe de culori) 24.01, ora 18:00 UTC – 25.01, ora 06:00 UTC 

                                             - analiza modelul ECMWF -  

25.01.2019, ora 12:00 UTC; 
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Sondajul aerologic pentru București, figura 28a, și tabelul acestuia, figura 28b, 
nu prezintă modificări semnificative, motiv pentru care, după o pauză de câteva 
ore, fenomenul de polei a revenit și s-a manifestat fără întrerupere pe parcursul 
nopții de vineri spre sâmbătă (25/26 ianuarie 2019), începând cu ora 19:00 UTC și 
până în după-amiaza zilei de sâmbătă, 26 ianuarie 2019, ora 15:00 UTC, conform 
tabelului din figura 29.

a) b)

Fig. 28. a) Diagrama SKEW -T; b) Tabelul diagramei SKEW-T 
pentru 25.01.2019, ora 12:00 UTC

Fig. 29.  Date de observație orare ANM – stația meteorologică Filaret
în intervalul 25.01.2019, ora 19:00 UTC – 26.01.2019, ora 22:00 UTC

Practic, fenomenul de polei s-a manifestat pe arii relativ extinse în partea        
de sud și sud-est a țării în intervalul 24 ianuarie 2019, ora 00:00 – 26 ianuarie 2019, 
ora 18:00 UTC, iar depunerile de polei cele mai semnificative s-au înregistrat în zona 
Munteniei, (nuanțe de verde), unde grosimea acestora a fost de 15-20 mm, izolat 
chiar până la 27 mm la stația meteorologică Slobozia, conform hărții din figura 30.
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Fig.30. Harta cu fenomenul de polei și grosimea depunerilor de polei (mm) – date ANM
din perioada 24-26 ianuarie 2019 – date de observație ANM

De altfel, apariția fenomenului de polei a fost anticipată și de modelul numeric 
al Centrului European pentru Prognoză pe Medie Durată (ECMWF). În figura 31a se 
observă, în nuanțe de culoare, arealul și cantitatea de precipitații din polei estimate 
de model pentru următoarele 72 de ore (de miercuri de la prânz, până sâmbătă la 
prânz), cu rularea din 23 ianuarie 2019, ora 12 UTC, în timp ce, în figura 31b este 
reprezentată estimarea tot pe 72 de ore (de joi noaptea până duminică noaptea), 
dar cu rularea din 24 ianuarie 2019, ora 00:00 UTC, unde putem observa o agravare   
a fenomenului, în sensul că arealul portocaliu cuprins între 10 și 20 mm era în 
extindere în comparație cu rularea anterioară.

a) b)

Fig. 31. a) Anticipație modelul ECMWF, uarie :00 ; 
b) Anticipație modelul ECMWF, rularea 24 ianuare, ora 00:00 UTC

Estimarea grosimii depunerii de polei (nuanțe de culori) pentru interval de 72 de ore.      

rularea din 23 ian , ora 12  UTC

În figura 32 a), b) și c) sunt reprezentate cantitățile de precipitații cumulate la 
stațiile meteorologice ale ANM pe intervale de 24 de ore.
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a) b) c)

Fig. 32. Cantități de precipitații de la stațiile meteo ale ANM înregistrate în 24 de ore;
a) 23.01.2019 ora 06:00 UTC – 24.01.2019 ora 06:00 UTC; b) 24.01.2019 ora 06:00 UTC – 

25.01.2019 ora 06:00 UTC; c) 25.01.2019 ora 06:00 UTC – 26.01.2019 ora 06:00 UTC 

Pentru tot acest interval cu vreme severă au fost emise, mai întâi o atenționare 
cod galben, figura 33a, valabilă în intervalul 24 ianuarie 2019 ora 04:00 UTC –         
25 ianuarie 2019 ora 14:00, ce viza precipitații abundente pentru Munții Banatului și 
Carpații Meridionali, ploi, lapoviță, iar la peste 1500 m, ninsori și viscol, precipitații, 
local însemnate cantitativ, predominant sub formă de ninsoare și intensificări ale 
vântului pentru Carpații Orientali și cea mai mare parte a Moldovei, ploi însemnate 
cantitativ pentru zona deluroasă a Olteniei și Munteniei, dar și depuneri de polei, 
vânt și ninsori pentru centrul și nord-estul Munteniei și sud-estul Moldovei.

Fig. 33. a, b. Mesajele de interes general emise de ANM 
pentru perioada 24 – 26 ianuarie 2019  

b)

Al doilea mesaj, figura 33b, se referea la o informare meteo valabilă în 
intervalul 25 ianuarie ora 12–27 ianuarie ora 06:00 UTC, ce viza precipitații în 
general moderate cantitativ și intensificări ale vântului, precum și o atenționare cod 
galben valabilă în intervalul 25 ianuarie ora 14–26 ianuarie ora 14:00 UTC, ce viza 
precipitații predominant sub formă de ninsoare, însemnate cantitativ și vânt pentru 
Munții Banatului, Carpații Meridionali și de Curbură, ploi abundente pentru zona 
subcarpatică din sud şi pentru cea deluroasă a Olteniei și Munteniei.

Toate aceste mesaje de atenționare de interes general au fost dublate între timp 
de 14 avertizări cod portocaliu de tip nowcasting, pentru depuneri de polei în 
Muntenia și jumătatea de sud a Moldovei.

a)



• 68 •

PROGNOZA METEOROLOGICĂ

Efectele vremii severe nu au întârziat să apară în municipiul Bucureşti şi în 
judeţul Ilfov, figura 34 a), b), c), d), unde autoritățile anunțau faptul că echipele de 
intervenţie ale ISU Bucureşti-Ilfov au fost solicitate la aproximativ 2.000 de cazuri 
generate de vremea nefavorabilă.

           Fig. 34. a) - Inquamphotos.com               b) - Digi24.ro           Fig. 34. 

              Fig. 34. c) - Realitatea.net                             Fig. 34. d) – DCNews.ro

Efectele negative produse de polei în sectoarele economice necesită luarea  
unor măsuri de combatere a fenomenului, prin proiectarea unor linii electrice care 
să suporte sarcini maxime ale depunerilor și în condiții de vânt intens, evitarea 
zonelor cu risc mare de formare (cele dispuse pe direcția maselor de aer umede sau 
pe direcţia intensificărilor de vânt) și încălzirea preventivă a conductorilor, care să 
împiedice răcirea acestora sub 0 grade Celsius.  

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: Sistemul 
NEX_REAP - The Next Generation Real Time Enviromental Application; MESSIR 
VISION – versiune neactualizată; Aplicația OMNIWXTRAC este un sistem de 
vizualizare în regim operativ a informației RADAR, permițând analiza dezvoltării 
furtunilor convective, a direcției și vitezei acestora, PRINCIPAL USER PROCESSOR 
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(PUP), componentă a sistemului integrat de radare Doppler, este folosită pentru a 
accesa, procesa și arhiva produsele primite de la centrul de comandă al sistemului, 
precum și SINdicator - o aplicaţie software (program) de tip desktop, dezvoltată     
în cadrul Centrului Național de Prognoză Meteorologică, cu care se pot alcătui 
diagnoze meteorologice cantitative. Programul poate afişa şi mesaje (telegrame) 
SYNOP și PLUVIO, ca şi mesaje de avertizare SYNOP şi PLUVIO. În mod operativ, 
aplicaţia extrage automat recordurile zilnice pentru valorile termice și afișează 
măsurătorile la interval de 10 minute pentru o serie de parametri (temperatura, 
precipitațiile, intensitatea maximă a vântului la rafală etc.) în cazul stațiilor 
meteorologice ce transmit astfel de valori.

A continuat dezvoltarea paginei web cu acces intern, unde sunt integrate în 
regim operativ toate datele care stau la baza procesului de elaborare a avertizărilor 
și prognozelor meteorologice, de la secțiile suport din cadrul ANM.

Pe parcursul anului 2019, în scopul îmbunătățirii activității de prognoză, s-a 
dezvoltat și upgradat afișarea mai multor produse cu ajutorul modelelor numerice  
de prognoză care sunt rulate în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie    
dar și a celor globale. De asemenea, s-au dezvoltat şi implementat produse 
meteorologice având la bază datele modelului ECMWF.

În cadrul Administrației Naționale de Meteorologie, pe parcursul anului 2019, 
începând din luna mai 2019, ca urmare a tornadei produse în județul Călărași, în  
zona Drajna-Dragalina, în data de 30 aprilie , au fost demarate procedurile 
de achiziție a unor servicii de dezvoltare necesare pentru realizarea activității de 
interconectare a aplicației de emitere a mesajelor de vreme severă imediată, Sistem 
Avertizări Meteo (SAM) din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie, cu 
Sistemul de avertizare a populației RO-ALERT, în conformitate cu funcţionalităţile 
(protocolul CAP-Common Alerting Protocol) și cerințele de securitate ale sistemului 
ROALERT furnizate de către Serviciul de Telecomunicații Speciale, instituția 
responsabilă din punct de vedere tehnic de implementarea sistemului RO-ALERT, 
conform OUG 72/2017.

 

 (fig. 35)

Fig. 35. Tornadă județul Călărași, în zona Drajna-Dragalina, în data de 30 aprilie
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Totodată, Guvernul României a emis in data de 27 iunie 2019, Ordonanța de 
urgență nr. 46/2019 privind operarea Sistemului de avertizare a populației în  
situații de urgență "RO-ALERT", care prevede la art.8 necesitatea conectării oricărei 
entități abilitate să transmită înștiințări, potrivit prevederilor Legii nr. 481/2004, 
republicată, cu modificările ulterioare, cu sistemul RO-ALERT, în baza mijloacelor 
compatibile cu acesta, iar modalitatea și condițiile de conectare vor fi stabilite în 
baza protocolului încheiat de fiecare dintre entitățile prevăzute mai sus cu 
Departamentul pentru Situații de Urgență, Inspectoratul General pentru Situații de 
Urgență și Serviciul de Telecomunicații Speciale.

Prin urmare, începând cu luna mai 2019, s-a realizat interconectarea aplicației 
Sistem Avertizări Meteo (SAM) din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie, 
cu Sistemul de avertizare a populației RO-ALERT pentru crearea automată în 
sistemul RO-ALERT a avertizărilor privind iminența producerii unor fenomene 
meteorologice periculoase, în baza cerințelor de natură tehnică necesare conectării 
sistemul SAM cu Sistemul RO-ALERT, precum și a mecanismelor de securitate 
necesare pentru interconectare puse la dispoziţie de către Serviciul de 
Telecomunicații Speciale.

Cerinţele pe care le indeplineşte aplicaţia SAM, sunt parte integrantă din 
Protocolul privind conectarea la sistemul RO-ALERT şi au fost testate prin 
procesul „Interfațarea la nivel de aplicație pentru comunicația sistemului    
SAM cu sistemul RO-Alert - Scenarii de testare funcțională” și prin verificarea 
implementărilor prevăzute în Anexele 1, 2 și 3 ale Protocolului de interconectare cu 
privire la:

• Cerințe generale și de securitate pentru interconectarea și utilizarea 
Sistemului „RO-ALERT” - Anexa nr. 1;

• Cerințe tehnice pentru comunicațiile de date - Anexa nr. 2;

• Cerințe pentru interfața la nivel de aplicație pentru comunicația sistemelor 
externe cu Sistemul „RO-ALERT” - Anexa nr. 3.

Diseminarea produselor meteorologice (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 personalizate 
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. Cu ajutorul acestei aplicații s-a reorganizat și fluxului de 
diseminare a avertizărilor generale către beneficiari.

A continuat diseminarea produselor de prognoză și a avertizărilor meteorologice 
către diverși beneficiari (INOVAGRIA Meteo, aplicația DSU, Transgaz etc.) cu diverse 
variante ale formatului XML, pentru avertizări de vreme severă imediată, a celor cu 
caracter general și pentru prognozele regionale. 

Diseminarea mesajelor se realizează prin intermediul sistemelor dedicate  
(site-ul Administrației Naționale de Meteorologie, ftp, XML, 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, Ministerul Apelor şi Pădurilor, Ministerul Afacerilor Interne, 
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Ministerul Transporturilor, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, C.N.A.I.R, Administraţia Naţională “Apele Române”, S.N.C.F.R, 
mass-media, precum şi către alţi beneficiari contractuali.

În intervalele de valabilitate a atenţionărilor 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. Diseminarea prognozelor și avertizărilor meteorologice se face şi în mod 
direct către public, prin intermediul buletinelor meteorologice cuprinzând 
intervenţia meteorologului de serviciu, buletine filmate 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.

Tot în cadrul programului operativ de prognoză a vremii, s-a desfășurat 
activitatea din cadrul Proiectului “Asigurarea transmisiei datelor și informațiilor 
meteorologice necesare desfășurării activității antigrindină și stimulare a 
precipitațiilor la nivel national” (UMP–Antigrindina 2018-2021) prin:

• Actualizarea și configurarea procedurilor care asigură fluxul de transmitere în 
timp real a informațiilor meteorologice necesare activităţii de combatere a căderilor 
de grindină prin intermediul Sistemului Naţional de Telecomunicaţii Meteorologice.

• Pentru a se asigura furnizarea în regim operativ către Punctele de Comandă ale 
Unităţilor de Combatere a Căderilor de Grindină a datelor provenite de la radarele 
meteorologice componente ale reţelei naţionale de radare meteorologice din cadrul 
Administraţiei Naţionale de Meteorologie s-au actualizat specificităţile rețelelor 
prin intermediul cărora se realizează diseminarea acestor date, respectiv prin 
intermediul Sistemului Naţional de Telecomunicaţii Meteorologice.

• Fiecare Unitate de Combatere a Căderilor de Grindină este conectată la 
echipamentele de diseminare a informaţiei radar din cadrul Centrelor Meteorologice 
Regionale, iar produsele meteorologice-radar sunt preluate de aplicaţiile meteo 
specializate de accesare, preluare şi vizualizare date din Punctele de Comandă.

• Datele radar furnizate de către Administraţia Naţională de Meteorologie sunt 
de două tipuri, în funcţie de acoperirea spaţială a acestora. Astfel, fiecare Punct de 
Comandă asociat unei Unităţi de Combatere a Căderilor de Grindină a fost deservit 
cu produse radar integrate la nivel naţional şi cu produse radar generate de fiecare 
radar component al reţelei naţionale de radare meteorologice. Produsele radar ce 
reprezintă integrarea la nivel naţional al unui parametru radar dat au fost furnizate 
pentru a ilustra distribuţia spaţială a sistemelor noroase convective pe o arie cât mai 
mare, astfel ca acestea să ofere informaţii privind intensitatea şi direcţia de 
deplasare relativ la regiunile de intervenţie activă în atmosferă. Aceste produse sunt 
generate la intervale temporale de 10 minute. 

• Produsele radar necesare procesului de intervenţie activă în atmosferă, pentru 
combaterea căderilor de grindină, sunt cele provenite de la un radar meteorologic 
dat. Astfel, fiecare Punct de Comandă utlizează, în special, datele furnizate de cel 
mai apropiat sistem radar faţă de aria de intervenţie activă. Spre deosebire de 
produsele integrate la nivel naţional, acestea oferă informaţii detaliate ale 
distribuţiei spaţiale, intensităţii, direcţiei de deplasare şi ale structurii tri-
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dimensionale a norilor convectivi generatori de grindină, frecvenţa temporala cu 
care acestea au fost transmise fiind de aproximativ 6 minute. Toate aceste produse 
sunt vizualizate în Punctele de Comandă, prin intermediul programelor software 
specializate.

• Pentru o mai bună analiză a structurii tri-dimensionale a sistemelor noroase 
convective, a fost revizuită procedura pentru transmiterea datelor către softul 
pentru prelucrare, analiză şi vizualizare a datelor radar de volum. Această abordare 
este necesară pentru a oferi informaţii suplimentare asupra evoluţiei spaţio-
temporale a norilor generatori de grindină, spre exemplu, pentru identificarea facilă 
a curentului ascendent al furtunii convective sau a distribuţiei verticale a nucleului 
de reflectivitate maximă. Cele prezentate mai sus, şi nu numai, sunt posibile în urma 
efectuării unei secţiuni transversale prin ecoul radar. Softul utilizat în acest sens 
este Thunderstorm Identification Tracking Analysis and Nowcasting (TITAN), 
dezvoltat la Centrul Naţional pentru Cercetarea Atmosferei (National Center for 
Atmospheric Research, NCAR) din SUA. Acest soft a fost instalat şi configurat astfel 
încât să poată fi folosit pentru analiza şi vizualizarea datele radar din România.

• S-a derulat procedura de configurare a softurilor pentru prelucrarea, 
transmiterea  şi vizualizarea datelor radar de volum: 

– datele de volum de la un radar meteorologic dat sunt organizate sub forma 
unor fişiere binare în care sunt incluşi parametrii radar de bază 
(reflectivitatea, viteza radială, spectrul vitezelor radiale). Un fişier de acest 
tip conţine toate cele trei măsurători efectuate în urma scanării complete de 
volum, fiind disponibile la fiecare aproximativ 6 minute.

– fişierele au fost prelucrate cu ajutorul unor scripturi dezvoltate special în 
scopul transformării formatului binar. După prelucrare, acestea au fost 
transmise către Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină, pe sistemele 
de stocare a informaţiei meteorologice. 

• S-au actualizat procedurile de elaborare şi transmitere a prognozelor 
specializate prin identificarea şi adăugarea unor elemente analizei mezoscalare 
pentru reducerea timpului de diseminare şi cresterea calităţii prognozelor 
specializate: analiza sondajului vertical din care s-au extras automat parametri ca: 
distribuția verticală a energiei potențíale disponibile pentru convecție, temperatura 
de cumulizare, prezenţa unui strat de aer uscat în zona de creștere a grindinei ș.a.   
și a soluţiilor modelelor numerice de prognoză, prin analiza sondajelor probabile 
(Skew T) a temperaturii de cumulizare pentru estimarea momentului de începere a 
convecției, a indicilor de instabilitate, a forfecării, a gradientului termic vertical,    
a mecanismului de inițiere a convencției, a helicității) în vederea elaborarii 
prognozelor celulelor convective, cu timp de anticipație ½ oră – 1 oră şi referire la 
probabilitatea de declanșare și manifestare a convecției, tipul de convecție (ușoară, 
moderată sau puternică) și estimări privind probabilitatea de grindină pentru  
fiecare zonă vizată de unitățile antigrindină.

• Au fost furnizate în timp real prognoze meteorologice specializate privind 
direcția de deplasare și dezvoltarea celulei aflate sub observație - timp de 
anticipație ½ oră – 1 oră cu referire la probabilitatea de declanșare și manifestare a 
convecției, tipul de convecție (ușoară, moderată sau puternică) și estimări privind 
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o bază de date care să conțină informațiile provenite din sistemul de supraveghere 
meteorologică şi pluviometrică sau hidrologică, precum și raportările din surse 
externe, respectiv - de la instituțiile cu rol în gestionarea situațiilor de urgență. 

• În vederea asigurării unor date meteorologice de calitate, pentru ca acestea să 
se constituie ca bază a unor studii de prelucrare, sinteză și dezvoltare specializată, 
în completarea bazei de date zilnice, pentru fiecare județ, pentru perioada aprilie – 
octombrie 2019 s-au urmărit reglementările existente pe plan internaţional cu 
privire la observarea, identificarea şi măsurarea grindinei.

• Prin urmare, în baza procedurile dedicate, în acord cu prevederile 
instrucțiunilor în vigoare la nivel meteorologic mondial, ce vizează detalii tehice 
precise privind momentul producerii, durata de evoluţie și toate aspectele 
caracteristice acestui fenomen, respectiv - formă, dimensiune, aspect, greutate, 
grosime strat, precum și menţionarea unor observaţii speciale și a fenomenelor 
atmosferice ce se semnalează simultan, s-a efectuat validarea datelor analizate și, 
ulterior, includerea acestora în baza de date.

• Ulterior, în baza procedurile prezentate mai sus, de completare a bazei de 
date cu privire la căderile de grindină și a funcționalităților de interogare a acestei 
baze de date, în vederea sintetizării informațiilor s-au aplicat metode de integrare și 
analiză diferențiată la nivel local (momentul producerii, zona, durata și 
dimensiunile grelonului de grindină), în vederea realizării studiului privind eficiența 
activității de combatere a grindinei.

• De asemena, s-au colectat la nivelul unei baze de date cantitățile de 
precipitații căzute în zonele de  intervenție activă în atmosferă pentru creșterea sau 
uniformizarea precipitațiilor, pentru intervalul aprilie – octombrie 2019, în toate 
județele în care s-au realizat astfel de activități.

• Astfel, au fost dezvoltate proceduri de integrare a datelor meteorologice, 
pluviologice și hidrologice privind cantitățile de precipitații în această bază de  
date, prin identificarea și selectarea aceluiași interval orar de acumulare de 
referință, respectiv un interval de 24 sau 12 ore, la nivel sinoptic și prin interpolarea 
și compararea datelor cu cele din zona invecinată și, după caz, cu produse  
specializate și dedicate acumulării de precipitații imaginile provenind din imaginile 
satelitare și radar, în vederea validării valorilor într-un câmp unitar.

• În acest sens, pentru situațiile convective, în vederea validării datelor din baza 
de date a cantităților de precipitații, analiza a avut la bază identificarea contextului 
aero-sinoptic și mezoscalar, prin stabilirea tipului de circulație în troposfera medie și 
inferioară, stratificarea stabilă, instabilă sau condiționată a atmosferei, formele 
barice existente, gradul de umezeală și încălzirea a aerului, precum și energia 
potențială existentă în sistem și forfecarea caracteristică acestuia.

• A fost realizat și un studiu necesar creșterii eficienței activității antigrindină și 
stimularea precipitațiilor:

 Evaluarea eficientei activităţii Sistemului Naţional Antigrindină şi de 
creştere a precipitaţiilor în cursul anului 2019, în toate zonele în care au avut 
loc intervenţii active în atmosferă.

În anul 2019, la nivel naţional, au fost emise 101 de mesaje de interes general, 
dintre care 23 informări, 62 atenţionări cod galben și 16 avertizări cod portocaliu. 
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probabilitatea de grindină pentru fiecare zonă vizată de unitățile antigrindină, în 
vederea desfășurării în condiții optime a activității de intervenții active în 
atmosferă; 

• Au fost furnizate prognoze meteorologice cu anticipație de trei zile, pe baza 
analizei modelelor numerice de prognoză vizând condițiile de apariție a 
manifestărilor de instabilitate atmosferică și a grindinei în fiecare zonă de interes, 
pentru desfășurarea activității de intervenții active în atmosferă;

• Au fost furnizate prognoze meteorologice specializate, actualizate zilnic, pe 
baza analizei modelelor numerice de  prognoză la scară locală cu timp de anticipație 
24 de ore, defalcate zi/noapte, cu accent pe apariția manifestărilor de instabilitate 
atmosferică și momentul de timp de la care acestea vor începe, precum și a 
grindinei;

• Au fost transmise rezultate prelucrate ale sondajului aerologic efectuat   
zilnic la stația aerologică București - Afumați, cu accent pe altitudinea izotermelor 
de 0ºC, -6 ºC, -10 ºC, -15 ºC, -20ºC și -40ºC, din 6 în 6 ore, pe tot parcursul zilei în curs;

• Au fost transmise imagini satelitare în spectru vizibil și infraroșu cu rezoluție 
spațială și temporară ridicată care permit corelarea informațiilor în timp real, 
pentru monitorizarea corectă a proceselor de convecție atmosferică;

• Au fost transmise hărți radar integrate la nivel național;

• Au fost transmise imaginile radar de la radarele din zona în care se 
acționează;

• Au fost furnizate prognoze meteorologice specializate pentru fiecare locație 
de interes pentru activitatea de intervenție activă, în care se specifică dimensiunea 
grindinei determinată de sistemele convective aflate sub observație - timp de 
anticipație de până la o oră, cu frecvență orară, dacă se întrunesc condițiile de  
apariție a grindinei;

• Dezvoltarea şi actualizarea bazei de date privind căderile de grindină din 
România, în vederea evaluării eficienţei acţiunii de combatere a căderilor de 
grindină.

• Realizarea unei baze de date privind cantităţile de precipitaţii în zonele de 
intervenţie, în vederea evaluării eficienţei intervenţiilor active în atmosferă, pentru 
creşterea sau uniformizarea precipitaţiilor.

• Dezvoltarea procedurilor de completare a acestor baze de date şi de validare 
în flux operaţional a informaţiile meteorologice privind căderile de grindină şi 
cantităţile de precipitaţii, în vederea evaluării eficienţei acţiunilor de intervenţie 
activă în atmosferă.

• Pentru asigurarea eficienței activității Autorității pentru Administrarea 
Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor (AASNACP), au fost 
dezvoltate și actualizate în permanență baze de date privind căderile de grindină din 
România, pe perioada în care AASNACP își desfășoară activitatea de combatere a 
căderilor de grindină.

• Astfel, pentru toate județele, în baza procedurilor operaționale existente în 
cadrul CNPM, de măsurare a căderilor de grindină la stațiile meteorologice, în 
vederea evaluării eficienței acțiunilor de intervenții active în atmosferă, s-a realizat 
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În ceea ce priveşte activitatea de nowcasting, în decursul anului 2019 s-au emis        
în total 4774 mesaje pentru fenomene meteorologice periculoase imediate, 
dintre care 3496 atenţionări cod galben, 1199 avertizări cod portocaliu și                     
79 avertizări cod roșu. Dintre acestea, CNPM Bucureşti a emis un total de                         
887 de mesaje (620 atenţionări cod galben, 237 avertizări cod portocaliu și                      
30 avertizări cod roșu), precum și 4 informări nowcasting pentru municipiul 
București, SRPV Bacău a emis 1015 de mesaje (671 atenţionări cod galben,                        
330 avertizări cod portocaliu și 14 avertizări cod roșu), SRPV Cluj-Napoca a emis            
620 mesaje (457 atenţionări cod galben, 154 avertizări cod portocaliu și 9 avertizări 
cod roșu), SRPV Constanţa a emis 345 de mesaje (273 atenţionări cod galben,                     
65 avertizări cod portocaliu și 7 avertizări cod roșu), SRPV Craiova a emis                          
437 de mesaje (357 atenţionări cod galben, 75 avertizări cod portocaliu și                         
5 avertizări cod roșu), SRPV Sibiu 751 de mesaje (608 atenţionări cod galben,                 
140 avertizări cod portocaliu și 3 avertizări cod roșu), SRPV Timişoara 719 mesaje 
(510 atenţionări cod galben, 198 avertizări cod portocaliu și 11 avertizări cod roșu).

S-au menţinut dezvoltările aduse fluxului operativ de diseminare a mesajelor 
generale de vreme severă, prin detalierea acestora la nivel regional, atât de către 
CNPM pentru regiunea Muntenia, cât și de către Serviciile Regionale de Prognoză a 
Vremii pentru fiecare regiune în parte, precum si prin emiterea unor prognoze 
specializate la nivel regional, în situațiile în care mesajele generale de vreme severă 
nu vizează și regiunea/regiunile respectivă/e.

S-au implementat dezvoltările fluxului operativ de diseminare a avertizărilor de 
vreme severă imediată prin e-mail, în format .pdf, .docx, .rtf, prin posibilitatea de 
definire a unui grup de adrese de e-mail pentru toate județele sau pentru o parte 
dintre ele, în raport cu cerinţele actuale, atât ale autorităţilor publice centrale şi 
locale, cât şi ale diferiţilor beneficiari.

S-a dezvoltat și testat, în vederea implementării în serviciul operativ al     
CNPM, un modul privind elaborarea și diseminarea automată a informărilor/ 
atenționărilor/avertizărilor generale de vreme severă în format .pdf, .rtf și .docx 
prin e-mail la diferite grupuri de beneficiari prestabiliți și în format XML în 
conformitate cu cerințele ROALERT.

S-a dezvoltat și testat, în vederea implementării în serviciul operativ al CNPM, o 
nouă versiune a aplicației de editare și transmitere a prognozelor meteorologice. 
Versiunea integrează într-o platformă comună prognozele meteorologice cu diferite 
structuri prestabilite, elaborate atât de către CNPM, cât și de către Serviciile 
Regionale de Prognoză a Vremii și permite diseminarea automată către beneficiarii 
prestabiliți a fiecărui produs de prognoză, prin e-mail sau FTP, în format .pdf sau 
XML.

S-au făcut demersuri pentru interconectarea aplicației ”STS SMS” din cadrul 
Serviciului de Telecomunicații Speciale cu aplicația ”Sistem avertizări meteo”, prin 
care Administrația Națională de Meteorologie emite și diseminează avertizările de 
vreme severă imediată, pentru informarea cât mai rapidă a structurilor cu rol în 
gestionarea efectelor situațiilor de urgență generate de fenomenele meteorologice 
severe, prin constituirea unui grup de lucru format din specialiști din cadrul celor 
două instituții.
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Scorul de realizare a prognozelor meteorologice cu anticipaţie de 24 de ore 
pentru anul 2019, calculat pentru şase parametri de prognoză, a fost de 93,17% 
(faţă de 93,20 în anul 2018 și 92,23 % în anul 2017), iar cel calculat pentru toti 
parametrii prognozei a fost de 90,14% (faţă de 90,77% în anul 2018 și 90,05%     
în anul 2017). În ceea ce priveşte scorul de realizare a prognozei pentru 
Bucureşti, în cursul anului 2018, cu anticipaţie de 24 de ore, acesta a fost de 
93,32% (faţă de 94,61% în anul 2018).

În cadrul Grupului de diagnoză CNPM, au fost realizate activități de:

a)  soluţionare a cererilor privind diagnozele meteorologice pe intervale de la o 
oră până la 24 de ore pentru înregistrările aferente bazei operative de date – 
ultimele trei luni;

b) elaborare a diagnozelor meteorologice menționate anterior și a ofertelor 
financiare aferente acestora;

c) elaborare de diagnoze meteorologice solicitate de către Ministerul de 
Interne, Ministerul de Justiţie, Ministerul Apărării Naţionale şi alte organisme ale 
administraţiei de stat care beneficiază de regim de gratuitate, conform legii;

d) elaborare de diagnoze meteorologice solicitate de către societăţile 
comerciale de stat sau private şi persoane fizice, cu respectarea legislaţiei în baza 
căreia Administraţia Naţională de Meteorologie îşi desfăşoară activitatea;

e) soluționare a cererilor privind informații meteorologice transmise în baza 
legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

f) întocmire și transmitere a ofertelor de servicii de prognoze meteorologică 
solicitanților ocazionali.

Obiective pentru anul 2020

– desfășurarea activităților de emitere a diagnozelor, prognozelor şi 
avertizărilor meteorologice în acord cu standardele existente în domeniul 
meteorologiei operaționale;

– continuarea activităților specializate desfășurate în cadrul Proiectului 
“Asigurarea transmisiei datelor și informațiilor meteorologice necesare 
desfășurării activității antigrindină și stimulare a precipitațiilor la nivel 
național” (UMP–Antigrindină 2018-2021);

– desfășurarea activităților specializate specifice în demararea Proiectului 
“Dezvoltarea capacităţii administrative a Ministerului Mediului privind 
gestionarea situațiilor de urgență generate de riscurile specifice ministerului și a 
situațiilor privind starea mediului” la a cărei elaborare de fișă de proiect și 
finanțare Administrația Națională de Meteorologie a participat, având în vedere că 
acest proiect își propune să contribuie la dezvoltarea și introducerea unor standarde 
în coordonarea și diseminarea informațiilor privind managementul protecției 
mediului, în vederea protejării cetățenilor și a bunurilor materiale, atât în situațiile 
de urgență generate de tipurile de risc specifice ministerului – riscurile 
meteorologice, cât și în situații care privesc starea mediului (poluările accidentale, 
radioactivitatea şi calitatea aerului).

– Continuarea procesului de implementare și integrarea într-o platformă 
comună a modulului SAM de nowcasting cu aplicaţia de elaborare și diseminare 
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automată a informărilor /atenționărilor/avertizărilor generale de vreme severă și 
diseminarea acestora în format .pdf, .rtf și .docx prin e-mail la diferite grupuri de 
beneficiari prestabiliți, precum și în format XML, în conformitate cu cerințele 
ROALERT.

- Optimizarea prin implementarea de module noi a noii aplicații de editare și 
diseminare automată a prognozelor meteorologice. Prin intermediul acesteia sunt 
integrate într-o platformă comună prognozele meteorologice, cu diferite structuri 
prestabilite, elaborate atât de către CNPM, cât și de către Serviciile Regionale de 
Prognoză a Vremii, această aplicație permițând diseminarea automată către 
beneficiarii prestabiliți a fiecărui produs de prognoză, prin e-mail sau FTP, în format 
.pdf sau XML. 

- interconectarea aplicațiilor cu ajutorul cărora se emit și diseminează 
atenționările și prognozele meteorologice, în vederea asigurării unui sistem de 
rezervă, pentru asigurarea funcționării permanente a fluxului operațional al 
activității de avertizare și prognoză meteorologică.

- dezvoltarea de noi funcționalități ale aplicaţiei SINdicator, create în cadrul 
Centrului Național de Prognoză Meteorologică, în vederea realizării unor diagnoze 
meteorologice cantitative complexe, care să includă atât datele meteorologice din 
cadrul mesajelor SYNOP emise de către stațiile meteorologice din Rețeaua Națională 
de Supraveghere Meteorologică a Administrației Naționale de Meteorologie, cât și pe 
cele conținute în mesaje de avertizare SYNOP, în vederea soluționării, în regim 
operativ, a solicitărilor adresate Administrației Naționale de Meteorologie cu privire 
la producerea unor fenomene meteorologice periculoase.

- în domeniul estimărilor sezoniere, se va continua procedura de realizare a 
bazei de date a validărilor, în scopul calculării ponderilor asociate fiecărui membru 
al ansamblului multi-model, ceea ce va conduce la o îmbunătățire a scorului de 
realizare a prognozei.

ACTIVITĂȚI ale LABORATORULUI DE COORDONARE REȚEA de RADARE, 
SATELIȚI și NOWCASTING

METEOROLOGIE RADAR - Grup Radare Meteorologice

Complementar activităţii operative de bază, ce are drept scop asigurarea 
funcționării sistemelor radar și diseminarea informației radar către Centrul Național 
de Prognoză Meteorologică și către alți beneficiari, de-a lungul anului 2019 au fost 
desfăşurate şi activităţi de cercetare. Principalele subiecte abordate au fost legate 
de identificarea propagării anormale a fasciculului de radiație electromagnetică 
emis de radarul meteorologic în atmosferă şi de studiul indicelui de calitate a datelor 
radar, pentru a observa efectul blocajului fasciculului radar în zonele cu relief înalt și 
a înălțimii izotermei de 0°C asupra măsurătorilor radar dintr-un moment de timp 
dat.
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Fig. 1. Reflectivitatea medie, la unghiul 
de elevație de 0,5°, în intervalul 

26.05.2019, ora 12:02 UTC – 27.05.2019, 
ora 11:55 UTC

Cu ajutorul calculului mediei reflectivității radar pe o perioadă de 24 de ore, se 
pot surprinde extinderea spațială maximă a ecourilor cauzate de propagarea 
anomală, precum și intensitatea medie a acestora. Astfel, în figura 1 este ilustrat 
câmpul reflectivității medii din intervalul 26.05.2019, ora 12:02 UTC–27.05.2019, 
ora 11:55 UTC. Se observă că intensitatea medie a ecourilor cauzate de propagarea 
anomală este cuprinsă între 15 și 20 dBZ, valoare specifică țintelor de pe sol.

Pentru a calcula cât de des sunt detectate ecourile cauzate de propagarea 
anomală, dar și cât de persistente în timp sunt acestea, au fost realizate hărți ale 
frecvenței de detecție a ecourilor radar. Aceasta reprezintă numărul de detecții, 
într-un pixel radar dat, a unui ecou  ce are o valoare prag a reflectivității, în cazul de 
față - valoarea de 15 dBZ. Frecvența de detecție (%) și persistența de detecție (ore) 
sunt ilustrate în figura 2, denotând faptul că ecourile non-meteorologice cauzate de 
propagarea anomală a fasciculului radar pot fi detectate foarte frecvent și, în plus, 
că acestea pot persista în timp de-a lungul multor scanări consecutive. Astfel, se 
observă că la distanțe mici și medii faţă de radar, procentul mediu de detecție este 
de 30–40%, în timp ce la distanțe mari față de radar (> 100 km) procentul este mai 
mic, în medie 10%.

Așa cum a fost specificat mai sus, ecourile cauzate de propagarea anormală sunt 
diferite de zgomotul de sol, acest lucru fiind surprins în figura 2a. Procentul de 
detecție a zgomotului de sol este mult mai mare, atingând chiar maximul de 100% . 
Această diferență este surprinsă și de distribuția spațială a persistenței temporale a 
ecourilor cu valoarea reflectivității > 15 dBZ (fig. 2b), țintele fixe fiind detectate 
aproape tot timpul, într-un interval ce poate ajunge și la 24 de ore. 

Studiul privind identificarea ecourilor radar cauzate de propagarea anomală     
a fasciculului de radiație electromagnetică emis de radarele meteorologice 
amplasate la sol a fost realizat folosind o metodologie ce presupune calculul statistic 
al valorii medii a reflectivității radar, al frecvenței de detecție a ecourilor cu 
valoarea reflectivității mai mare de 15 dBZ și al persistenței temporale a acestora.
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Rezultatele acestui studiu relevă faptul că ecourile radar cauzate de propagarea 
anomală sunt diferite de cele specifice țintelor de sol, atât ca intensitate a ecoului, 
cât și ca persistență în timp. Așadar, se poate concluziona că metoda de studiu este 
una cu rezultate bune și că aceasta poate fi utilizată în cadrul unui studiu mai amplu, 
care să conducă la o îmbunătățire a procesului de interpretare a fenomenelor 
meteorologice dintr-o anumită zonă a țării, pe baza datelor radar. Studiul extins 
poate consta, spre exemplu, în dezvoltarea unei climatologii a ecourilor non-
meteorologice detectate de radarele meteorologice, ce este utilă pentru a studia 
specificitatea parametrilor de mediu în aria de acoperire a unui radar meteorologic.

De asemenea, a fost dezvoltat un indice de calitate a măsurătorilor radar (RQI, 
figura 3), specific pentru radarele din România, utilizate pentru estimarea 
cantitativă a câmpului de precipitații 
(QPE) în aria de acoperire a unui 
radar meteorologic dat, în încercarea 
de a arăta legătura dintre erorile QPE 
și efectele ecranării fasciculului 
radar și ale profilului vertical al 
reflectivității asupra acesteia. 
Câmpul RQI ține cont de caracte-
risticile fasciculului radar și de 
legătura dintre acestea și nivelul din 
atmosferă la care se găsește izoterma 
de 0°C.

Câmpul RQI reflectă acuratețea 
QPE asociată cu mediul sinoptic și 
strategia de scanare a radarului, 
arătând, de asemenea, zonele în care 
nu există acoperire radar pentru QPE. 

Fig. 2. Frecvența de detecție (sus) și persistența temporală (jos) a reflectivității 
≥15 dBZ, în intervalul 26.05.2019, ora 12:02 UTC – 27.05.2019, ora 11:55 UTC

a) b)

Fig. 3. Câmpul indicelui RQI pentru radarul 
amplasat la Bobohalma, jud. Mureș.
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Acesta este un indicator al incertitudinii estimării cantitative a câmpului de 
precipitații, utilizând date radar, pentru un radar meteorologic dat, din cauza 
caracteristicilor de scanare (ecranarea, altitudinea și lărgimea fasciculului radar) și 
a poziției fasciculului radar față de nivelul în atmosferă al izotermei de 0°C.

 În cadrul activităţii de cercetare, membrii grupului radar au efectuat şi studii 
privind problematici de meteorologie şi climatologie ale furtunilor convective, 
rezultatele acestor studii fiind publicate în reviste internaţionale de specialitate, cu 
factor de impact ISI. Astfel, studiul privind climatologia radar a furtunilor convective 
pentru bazinul hidrografic al râului Prut în perioada 2003–2017 a fost publicat în 
revista Hazarde Naturale şi Ştiinţa Sistemului Terestru (eng. Natural Hazards and 
Earth System Sciences), o revistă interactivă cu acces deschis a Uniunii Europene de 
Geoştiinţă (EGU), prin Publicaţiile Copernicus.
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METEOROLOGIE SATELITARĂ 

OPERATIV

În anul 2019 au fost adaptate și testate mai multe produse satelitare în vederea 
implementării în activitatea operativă:

Produse satelitare obținute în urma rulării softului NWCSAF/GEO furnizat de 
grupul de lucru NWCSAF (Support to Nowcasting and Very Short Range 
Forecasting) al EUMETSAT și vizualizate pe platforma de tip web server ADAGUC: 
Convection Initiation – 30 min (CI) – Probabilitatea de apariție a convecției 
pentru următoarele 30 minute, Probability of Occurrence of Tropopause 
Folding (ASII–TF) – Probabilitatea de apariție a căderii tropopauzei dinamice.

Produse satelitare Sentinel-5P: Methane (CH4) total column – Concentrația de 
Metan pe coloană atmosferică, Carbon monoxide (CO) – Concentrația de 
Monoxid de Carbon din Troposferă, Ozone (O3) total column – Concentrația de 
Ozon pe coloană în atmosferă, Ozone (O3) tropospheric column – Concentrația 
de Ozon pe coloană în troposferă, Ozone (O3) profile - Profilul total al stratului 
de Ozon, Ozone (O3) tropospheric profile – Profilul troposferic al stratului de 
Ozon, UV Aerosol Index - Indicele de aerosoli UV, Cloud fraction – Nori 
fracționari, Cloud optical thickness – Grosimea optică a norilor, Cloud Top 
Pressure  –  Presiunea la vârful norilor.

În anul 2019, 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) şi mărimea și tipul antenei de recepție. De 
asemenea, valoarea BER (Bit Error Rate) a transmisiei digitale nu a scăzut sub limita 
de recepţia integrală şi fără erori. 
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Transmiterea datelor către utilizatorul principal, Centrul Național de Prognoză, 
a corespuns segmentului de diseminare din schema de prelucrări operative. S-a 
continuat transferul fișierelor  prin reţeua locală, utilizând protocolul TCP/IP.

Stocarea corespunde unei secvențe speciale în schema de prelucrare operativă 
și constă în conservarea temporară de imagini digitale (METEOSAT-11). 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-4                 
(12 produse) care permit scoaterea în 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 suprafaţa solului), SC (delimitarea zonelor 
acoperite cu zăpadă), FAPAR (fracțiunea de radiație absorbită de vegetația activă) , 
LAI (indicele suprafeței foliare), FVC (fracțiunea acoperirii 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” și poate fi accesat pe pagina de Intranet a 
Administrației Naționale de Meteorologie.

CERCETARE

TEME

AI.1 “EFECTUAREA OBSERVAŢIILOR METEOROLOGICE ÎN REŢEAUA DE STAŢII 
METEOROLOGICE, AGROMETEOROLOGICE, NIVOLOGICE, AEROLOGICE, 
RADIOMETRICE, DE RADARE METEOROLOGICE ŞI SATELITARE”.

PROIECTE

1. NWCSAF CDOP-3 (2017-2022): “Cea De a 3-a Faza Operațională și de 
Dezvoltare Continuă a Centrului pentru Aplicații Satelitare în Nowcasting și Prognoză 
a Vremii pe Foarte Scurtă Durată al EUMETSAT”), finanțator: EUMETSAT, conducător 
consorțiu: AEMET (Spania), conducător partener ANM: Andrei Diamandi.

În anul 2019, ANM, ca membru al consorțiului NWCSAF CDOP-3 a realizat, în 
conformitate cu planul aprobat:

· Generarea setului de date necesar pentru compararea produselor satelitare 
NWCSAF GEO și PPS și pentru evaluarea impactului rezoluției datelor de model 
(NWP);

· Evaluarea impactului rezolutiei datelor de model prin analiza rezultatelor 
interogării bazei de date NWCSAF Cloud Products - Rasdaman;

· Compararea produselor Masca de nori (Cloud Mask), Tipuri de Nori (Cloud Type) 
și Înalțimea și Temperatura Vârfurilor Norilor (Cloud Top Temperature and 
Height), generate de NWCSAF GEO v2016 si PPS v2014.

· Elaborarea specificaţiilor pentru produsele de nivel 3 MTG LI.
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· Implementarea lanţului de prelucrare a datelor GLM (GOES Lightning Imager) 
– cooperare cu Eric Bruning (Department of Geosciences, Texas Tech 
University, Lubbock, TX, USA).

2. SAMIRA (2015-2018): “Inițiativa Regională de Monitorizare a Calității Aerului 
prin Satelit”, finanțare: Agenţia Spaţială Europeană, conducător consorțiu: NILU 
(Norvegia), conducător partener ANM: Andrei Diamandi.

În anul 2019, ca membru al consorțiului SAMIRA, ANM a realizat, în conformitate 
cu planul aprobat:

· Analiza şi interpretarea datelor obţinute prin rularea modelului WRF/Chem, 
pentru domeniul EUROPA (rezoluţie 5 km) pentru lunile iunie-septembrie 
2014; 

·  Analiza şi interpretarea datelor obţinute prin rularea modelului WRF/Chem, 
pentru domeniile de 5 x 5 km Europa și  1 x 1 km Norvegia, Polonia, Republica 
Cehă și România; 

· Analiza şi interpretarea datelor obţinute prin rularea modelului WRF/Chem, 
pentru domeniul EUROPA (rezoluţie 5 km) pentru luna iunie 2014, cu 
asimilarea şi fără asimilarea datelor in-situ.

3. GRASP (2018-2020):  „GNSS-R Retrievals of Soil and Snowpack Parameters 
for Land Surface Modelling Applications”, finanţare: Agenţia Spaţială Europeană, 
conducător: Andrei Diamandi.

În anul 2019, ANM, coordonatorul proiectului, a realizat în conformitate cu 
planul aprobat:

 · Implementarea, testarea şi instalarea staţiilor low-cost GNSS-R;

 · Implementarea, testarea şi instalarea staţiilor de măsurare a umidităţii solului 
şi înălţimii stratului de zăpadă;

· Implementarea algoritmilor de calcul a umidităţii solului şi înălţimii stratului 
de zăpadă din date GNSS-R.

CONFERINȚE, WORKSHOPURI, GRUPURI DE LUCRU, CURSURI.

Joint EUMETSAT/AMS/NOAA Conference 2019, 28 septembrie - 04 octombrie 
2019, Boston, SUA : 

· “Comparison of NWCSAF GEO and PPS cloud products”, (poster) delegaţi: 
Andrei Diamandi, Oana Nicola.

PROPUNERI DE PROIECT (depuse, în curs de evaluare)

1. „Assessment of climate change impact of CO2 due to peatland evolution using 
artificial intelligence (PeatAI)”, Romanian - EEA Research Programme, depusă:     
1 octombrie 2019, Gh. Stăncălie, Andrei Diamandi, acceptată pentru evaluare.

2. „Research on Aerosol-cloud-precipitation INteractions in a changing climate” 
(RAIN) - în cadrul Programului de Cercetare EEA 2014-2021, depusă: 1 octombrie 
2019, Andrei Diamandi, acceptată pentru evaluare.
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OBSERVAȚII METEOROLOGICE DE SUPRAFAȚĂ

REȚEAUA  METEOROLOGICĂ NAȚIONALĂ

Pe parcursul anului 2019, Administrația Națională de Meteorologie a 
implementat proiectul “Dezvoltarea sistemului național de monitorizare și 
avertizare a fenomenelor meteorologice periculoase pentru asigurarea protecției 
vieții și a bunurilor materiale” Cod SMIS 2014+ 127994, finanțat prin Programul 
Operațional Sectorial de Mediu, având unul dintre obiective ”Upgrade-ul rețelei 
actuale de stații meteorologice automate”. Astfel, prin intermediul acestui proiect, 
a fost modernizată aparatura meteorologică de la 45 de stații meteorologice 
(Constanța, Tulcea, Sulina, Brăila, Slobozia, Călărași, Craiova, Drobeta Turnu 
Severin, Târgu Jiu, Râmnicu Vâlcea, Slatina, Bacău, Vaslui, Suceava, Botoșani, Piatra 
Neamț, Iași, Focșani, Galați, Pitești, Târgoviște, Ploiești, Buzău, Alexandria, 
Giurgiu, Roșiorii de Vede, București Afumați, Târgu Mureș, Miercurea Ciuc, Sibiu, 
Brașov, Sfântu Gheorghe, Sebeș Alba, Satu Mare, Baia Mare, Zalău, Bistrița, Cluj 
Napoca, Ocna Șugatag, Arad, Deva, Timișoara, Reșița, Caransebeș, Oradea) dintre 
care, o parte, sunt incluse în fluxurile de date internaționale sinoptice și 
climatologice, beneficiază de prezența observatorilor care utilizează software-ul 
specializat tip Consolă pentru stocarea și transmiterea datelor meteorologice (atât 
cele generate de către personalul stației prin observare directă, cât și cele măsurate 
de echipamentul automat) necesare în plan național pentru alimentarea Bazei de 
Date. Implementarea acestui proiect a asigurat creșterea omogenității rețelei 
observaționale de stații meteorologice în privința aparaturii folosite și integrarea 
acestor stații meteorologice în noua arhitectură de transmitere a datelor 
meteorologice, realizându-se îmbunătățirea timpului de răspuns al sistemului în 
cazul manifestării fenomenelor meteorologice periculoase și transmiterea datelor 
meteorologice de la nivelul stației meteorologice într-un mod mai eficient.

Aparatură automată meteorologică nouă în platforma stației meteorologice 
de la Constanța
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În cadrul rețelei naționale de stații meteorologice, toate 163 dotate cu 
aparatură meteorologică automată, în anul 2019 au fost efectuate, după caz, 
observații și măsurători pentru programele sinoptic și climatologic, observații și 
măsurători agrometeorologice, actinometrice (radiație solară), observații și 
măsurători asupra stării mării, aerologice și nivometeorologice. Posturile 
meteorologice au efectuat măsurarea zilnică a cantităților de precipitații, 
identificarea fenomenelor meteorologice periculoase, iar în sezonul rece al anului -
determinarea grosimii stratului de zăpadă. Prin intermediul aparaturii 
meteorologice automate a fost realizată monitorizarea orară cel puțin pentru 
parametrii meteorologici de bază: temperatura aerului, presiunea atmosferică, 
umezeala relativă a aerului, cantitatea de precipitații, viteza și directia vântului. 
Observațiile efectuate de către observatorii umani s-au referit în principal la: 
nebulozitatea totală și parțială, înălțimea bazei norilor, genul norilor, tipul 
fenomenelor atmosferice, tipul precipitațiilor, vizibilitatea orizontală, starea 
solului, stratul de zăpadă. În situația manifestării unor fenomene meteorologice 
deosebite, aparatura automată a furnizat informații specifice de alertare despre 
viteza și direcția vântului, cantitatea și intensitatea precipitațiilor atmosferice, 
vizibilitatea orizontală. Observatorii de la stațiile meteorologice au elaborat mesaje 
de alertare pentru scăderea înălțimii plafonului norilor, căderi de grindină, 
manifestarea orajelor, producerea vijeliilor, a viscolului și apariția fenomenelor cu 
depuneri înghețate etc.

România a transmis în anul 2019 în fluxul internațional în reţeaua RBSN (Regional 
Basic Synoptic Network) date de la 23 de stații meteorologice și în rețeaua RBCN 
(Regional Basic Climatic Network) date de la 14 de stații meteorologice sintetizate în 
mesajele lunare CLIMAT OMM.

Stațiile meteorologice au întocmit și transmis mesaje meteorologice pe tot 
parcursul anului 2019 conform programelor stabilite. 84,8% din mesajele 
meteorologice elaborate la nivelul stațiilor meteorologice reprezintă mesajele 
sinoptice, 4,5% au fost mesaje meteorologice ALERT la nivel național (de tip 
avertizări, agravări, meteor roşu) asupra fenomenelor meteorologice periculoase 
care s-au manifestat la stațiile meteorologice, 5,6% au conținut date climatologice 
necesare alimentării continue a bazei naţionale de date prin intermediul mesajelor 
CLIMAT I și II, 3,4% au fost reprezentate de mesajele agrometeorologice și 0,03% s-au 
referit la mesajele administrative emise de stațiile meteorologice în cazul 
manifestării fenomenele meteorologice cu caracteristici extreme în situații 
deosebite. În anul 2019, în programul nivometeorologic au fost efectuate 2719 
observații și măsurători asupra stratului de zăpadă în zonele cu risc de producere a 
avalanșelor.

Laboratorul de Coordonare a Rețelei Meteorologice a avut în vedere pe tot 
parcursul anului 2019 recuperarea și actualizarea permanentă a metadatelor 
stațiilor și posturilor meteorologice, necesare programelor de validare a datelor 
meteorologice actuale și istorice. În acest sens, în cadrul proiectului cu fonduri 
europene ”Dezvoltarea sistemului naţional de monitorizare şi avertizare a 
fenomenelor meteorologice periculoase pentru asigurarea protecţiei vieţii şi a 
bunurilor materiale”, cu codul SMIS 2014+ 127994, s-a avut în vedere dezvoltarea 
documentației pentru o nouă bază de metadate care să răspundă noilor cerințe 
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Ponderea tipurilor de mesaje meteorologice elaborate de către stațiile meteorologice

naționale și internaționale în cadrul obiectivului ”Modernizarea sistemului de 
gestionare a datelor climatice (Climate Data Management System - CDMS) folosind 
standarde de reprezentare geospaţială”. Pe tot parcursul anului 2019, s-a menținut 
un contact permanent cu O.M.M. referitor la actualizările codurilor și ghidurilor 
meteorologice și la actualizarea metadatelor stațiilor meteorologice în cadrul 
platformei OSCAR/Surface.

Captură de ecran din platforma OSCAR/Surface

În cadrul activității de coordonare a rețelei de stații meteorologice, în anul 
2019, Laboratorul de Coordonare a Rețelei Meteorologice a realizat instruiri privind 
operarea aplicațiilor stațiilor meteorologice automate la şase Centre Meteorologice 
Regionale (Muntenia, Moldova, Transilvania Nord, Transilvania Sud, Dobrogea și 
Banat-Crișana) care au avut în vedere în principal următoarele prezentări: a 
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secțiunii administrative a aplicației; a modului de vizualizare a datelor 
meteorologice în ferestrele pentru datele pe 1, 10, 60 minute și alertele pe praguri, 
vizualizarea datelor în format tabelar și grafic; efectuarea de exerciții practice de 
simulare a editării mesajelor sinoptice și ALERT de către toți cursanții (introducerea 
datelor vizuale, corectarea datelor măsurate, efectuarea corecțiilor în timpul 
editării, efectuarea corecțiilor după transmiterea datelor, introducerea/ 
corectarea/ștergerea grupelor speciale etc.); editarea mesajelor meteorologice.

NIVOMETEOROLOGIE

Programul  de  nivologie  din  cadrul  Administraţiei  Naţionale  de  
Meteorologie  vizează  monitorizarea stratului de zăpadă şi estimarea riscului de 
producere a avalanşelor (pe scara europeană de risc, de la 1 la 5) în zona  masivelor  
Bucegi, Făgăraş, Țarcu-Godeanu, Parâng-Șureanu, Vlădeasa-Muntele Mare,  
Ceahlău, Călimani şi Rodnei, având ca scop scăderea numărului victimelor şi 
diminuarea pagubelor materiale rezultate din avalanşe. 

Rețeaua nivologică acoperă în mare parte 
zonele expuse riscului de avalanșă din 
Carpaţii Românești. S-au efectuat observaţii 
la staţiile meteorologice de munte din 
masivele enumerate, cele patru unde acest 
program se derulează din anul 2004 (Sinaia, 
Predeal, Vârful Omu şi Bâlea-Lac) şi cele 
şapte unde  programul  a  început  în  
perioada  februarie-aprilie  2018: Ceahlău 
Toaca (1897 m) şi Călimani (2022 m), din 
cadrul CMR Moldova, Iezer (1785 m) şi 
Vlădeasa 1800 (1836 m) din cadrul CMR 
Transilvania-Nord, Țarcu (2180 m) şi Semenic 
din cadrul CMR Banat-Crişana, Parâng (1548 m), din cadrul CMR Oltenia). Au fost 
efectuate câte două observaţii nivometeorologice zilnice la orele 06 şi 12:00 UTC, 
vizând atât parametrii meteorologici, cât şi cei specifici zăpezii şi avalanşelor, iar 
săptămânal - profilul stratului de zăpadă, la unele staţii în câte două situri.

În cursul anului 2019, pentru sezonul de iarnă 2018-2019, care a debutat la        
15 noiembrie 2018 la toate cele 11 staţii cu program nivologic. a fost efectuat un 
număr de 2948 de observaţii, câte două zilnic, începând din 01 ianuarie și până în     
30 aprilie la Predeal, Sinaia, Parâng, Iezer, Vlădeasa, Semenic; 15 mai la Călimani, 
Ceahlău Toaca; 31 mai la Țarcu, Bâlea-Lac, Vârful Omu. De asemenea, au fost 
efectuate 211  şi profile stratigrafice ale stratului de zăpadă. Sezonul 
nivologic 2019-2020 a debutat la 20 noiembrie 2019 la toate staţiile care efectuează 
program nivologic. De la acea dată, toate observaţiile şi măsurătorile au fost 
transmise prin e-mail la SRPV Sibiu. Până la sfârșitul anului 2019, din acest sezon au 
fost efectuate în total 902 observații zilnice și 8 sondaje şi profile stratigrafice ale 
stratului de zăpadă. În cursul lunilor februarie-martie ale anului 2019, au fost 
efectuate stagii de verificare și pregătire ale personalului de la stațiile 
meteorologice cu program nivologic recent înființate. Ceahlău Toaca, Iezer, 

sondaje
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Vlădeasa, Țarcu şi Semenic. Pregătirea personalului de la stații a fost efectuată de 
către angajaţi din cadrul SRPV Sibiu şi CMR Muntenia. A fost verificată cunoaşterea 
procedurilor de efectuare a observațiilor și măsurătorilor nivologice de către 
personalul de la stațiile meteorologice.

Stagiul de pregătire de la stația meteorologică Vlădeasa, 
profil stratigrafic și cristale de zăpadă

 

Observațiile și măsurătorile de la stații au fost transmise la SRPV Sibiu, sub 
forma fișierelor .don, unde au fost înscrise de meteorologii de la SRPV Sibiu în 
programul Gelinivw, versiunea 3.3.2. În flux operativ, la SRPV Sibiu s-au făcut 
operaţiuni de colectare, verificare şi corectare a datelor transmise.

Graficul anual al observaţiilor la staţia Bâlea-Lac şi Vârfu Omu

Graficul anual al observaţiilor la staţiile Iezer şi Vlădeasa

Grosimea maximă a stratului de zăpadă din platforma staţiilor meteorologice cu 
program nivologic s-a înregistrat la Bâlea-Lac în 13 februarie 2019 şi a avut valoarea 
de 300 cm. La celelalte staţii meteorologice, valorile cele mai mari ale grosimii 
stratului de zăpadă au fost de: 174 cm la Țarcu (12-13 februarie 2019), 146 cm la 
Vârful Omu (20 aprilie 2019), 127 cm la Sinaia (31 ianuarie 2019), 116 cm la Călimani 
(12 februarie 2019), 111 cm la Semenic (23-25 februarie 2019), 102 cm la Parâng    
(31 ianuarie 2019), 92 cm la Ceahlău Toaca (25 ianuarie 2019), 84 cm la Vlădeasa 1800 
(15 ianuarie 2019), 63 cm la Predeal (15 februarie 2019) şi 48 cm la Iezer (28 ianuarie 
2019).
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Profilele stratigrafice de temperatură şi rezistenţă efectuate la toate staţiile 
meteorologice au arătat existenţa straturilor de instabilitate, când şi riscul de 
avalanşă estimat a fost mai mare. În structura zăpezii s-au regăsit structurile tip 
placă, dar şi cristalele faţetate şi tip cupă.

Sondaje: 2019.03.05-Bâlea-Lac; 2019.05.17-Vârfu Omu; 2019.02.28-Țarcu; 

2019.02.21–Ceahlău

Sondaje: Parâng (2019.02.17), Predeal-Clăbucet (2019.02.15), Semenic și Vlădeasa 

(2019.02.13)

La SRPV Sibiu a continuat elaborarea buletinelor nivometeorologice, prin 
estimarea riscului de avalanşă, în conformitate cu normele europene şi scala 
europeană a riscului de avalanşă.

Începând cu sezonul 2018-2019, riscul de avalanşă a fost estimat în toate 
masivele montane acoperite de reţeaua de nivologie: Făgăraş, Bucegi, Ţarcu-
Godeanu, Parâng-Şureanu, Ceahlău-Bistriţei-Călimani, Rodnei, Vlădeasa-Muntele 
Mare, prima informare nivologică fiind emisă în data de 09 decembrie 2018, iar 
ultima în data de 1 iunie 2019. Pentru sezonul 2019-2020, prima informare a fost 
emisă în data de 2 decembrie 20 19. În total, în cursul acestui an au fost emise      
115 buletine şi 14 informări nivometeorologice, care au fost postate pe site-ul  
oficial  al  Administraţiei  Naţionale  de  Meteorologie,  Ministerului  Mediului,  
EAWS (Serviciile Europene de Avalanșă), trimise beneficiarilor (mass-media, 
formaţii Salvamont, prefecturi, consilii judeţene din aria monitorizată).

Riscul de avalanşă estimat cel mai des la scara masivelor montane monitorizate 
a fost cel mare (4) -35,0%, urmat de cel însemnat (3) – 33,9%, moderat (2) – 23,2% și 
foarte mare (5) – 1,7%. Nu s-a folosit riscul redus (1), iar 6,2 % au fost informări 
nivologice. Comparativ între masive, cel mai ridicat risc de avalanșă estimat a fost la 
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       Buletinul nivologic                           Site-ul EAWS             Scala europeană a riscului de avalanșă

altitudini de peste 1800 m în Făgăraș (singurul unde a fost risc 5), urmat de Bucegi, 
Țarcu și Parâng-Șureanu. Aceeași proporție se regăsește și la altitudini mai mici de 
1800 m.

Riscul maxim de avalanșă estimat în sezonul 2018-2019 (%); Riscul estimat pe masive, 

pentru altitudini > 1800 m

În cursul acestei ierni, au fost mai multe cazuri de avalanșă, din care două 
soldate cu victime (în masivele Călimani și Bucegi).

Avalanșele din Călimani (zona unde a fost găsită victima), Bucegi și Făgăraș

Participarea la diverse întâlniri de lucru privind avalanşele, alte activităţi:

În perioada 12-14 iunie 2019, Udo Reckerth a 
participat la Oslo, în Norvegia, la cea de a 20-a 
Întrunire a Serviciilor  Europene  de  Prevenire  a  
Avalanșelor (EAWS – European Avalanche Warning 
Services), unde a prezentat activitatea serviciului 
de nivologie și posterul "Snow Measurements    
and Avalanche Risk Estimation in Romanian  
Carpathians during 2018-2019 Season". S-a  
discutat despre faptul ca buletinele de avalanșă  
emise de către toți membrii EAWS să prezinte  
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același conținut și aceeași structură, ce reflectă principiile unei piramide 
informaţionale. Cel mai important subiect, nivelul de pericol, este descris în   
partea de sus a buletinului, urmat de locațiile predispuse la avalanșe (zona 
principală), problemele tipice de avalanșă, o descriere a pericolului, informații 
privind stratul de zăpadă și vreme, iar la final, datele înregistrate de stațiile 
meteorologice automate.

Pentru îndeplinirea cerințelor europene discutate în cadrul celei de a 20-a 
întruniri a Serviciilor Europene de Prevenire a Avalanşelor (EAWS), din acest an, de la 
Oslo, privind forma buletinelor nivologice și transmiterea informațiilor către 
beneficiari, a fost întocmită pentru sezonul 2019-2020 o nouă formă pentru buletinul 
nivologic.

ACTIVITĂȚI ale LABORATORULUI de  MODELARE NUMERICĂ 

Modelul numeric pe arie limitată ALADIN/ALARO

Pe parcursul anului 2019, versiunea operaţională ALARO-0, cycle 40t1, a 
modelului numeric pe arie limitată ALARO a prezentat următoarele caracteristici: 
rezoluţie orizontală de 6,5 km, 60 de niveluri verticale, 240 x 240 puncte de grilă, 
pas de timp de 240 secunde, pe un domeniu de integrare reprezentat în figura 1. 
Calculul tendinţelor fizice şi dinamice se face utilizând scheme de integrare      
semi-implicite semi-lagrangeiene, considerând condiţiile iniţiale şi la limita 
domeniului, din modelul global ARPEGE, cu o frecvenţă de 3 ore. Sunt realizate        
4 integrări pe zi: 00:00 UTC (78 ore anticipaţie), 06:00 UTC (54 ore anticipaţie), 
12:00 UTC (66 ore anticipaţie) şi 18:00 UTC (54 ore anticipaţie). 

Fig. 1. Domeniul operaţional de integrare al modelului ALARO

Activitatea de cercetare și dezvoltare a grupului ALADIN este strâns legată de 
activităţile consorţiului RC-LACE şi este axată pe cele patru direcţii principale: 
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• fizică (vizând cu precădere parametrizarea fizică a proceselor convective),

• dinamică;

• asimilare de date (accentul fiind pus pe asimilarea unor noi tipuri de obser-
vaţii, precum şi pe dezvoltarea sistemelor de tip nowcasting la rezoluţie fină);

• ansamblul de prognoză.

Printre acestea, au fost incluse dezvoltarea şi aplicarea procedurilor de 
preprocesare a fişierelor necesare sistemului de asimilare de date, investigarea unor 
metode numerice alternative în nucleul dinamic al modelului, precum şi verificarea 
produselor ansamblului de prognoză ECMWF, disponibile în cadrul grupului.

În proiectul „Data Assimilation Research & Development”, una dintre 
principalele activități a fost investigarea calităţii datelor radar din programul 
EUMETNET (the Network of European Meteorological Services) Radar OPERA 
(Operational Program on the Exchange of Weather Radar Information) în scopul 
asimilării acestora în modelul numeric pe arie limitată ALARO. Începând cu anul 
2018, în proiectul OPERA sunt implicaţi 31 de membri, având ca obiectiv dezvoltarea 
uneia dintre cele mai mari baze de date ODYSSEY (OPERA Data Centre ODC), unde 
sunt colectate date radar 3D de la 153 de radare diferite din Europa (fig. 2). Astfel, 
volumul mare de date de observație OPERA trebuie prelucrat într-un format 
standard pentru a fi omogenizate. 

Fig. 2. Locaţiile radarelor meteorologice ce transmit informaţii c tre OPERAă

În ultimii ani, în cadrul proiectului RC-LACE Data Assimilation, s-au facut 
eforturi considerabile pentru implementarea asimilării datelor radar OPERA în 
modelul numeric pe arie limitată ALARO. Una dintre problemele întâmpinate în 
procesul de asimilare o constituie faptul că observaţiile OPERA prezintă mari 
diferenţe în fişiere şi conţinut (tehnologii diferite ale radarelor) şi nu pot fi înglobate 
direct în modelul numeric.
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Omogenizarea datelor radar se realizează prin intermediul unui pachet software 
dedicat, numit HOOF (Homogenization of OPERA radar files) dezvoltat în cadrul 
proiectului de către colegii sloveni. Cu ajutorul acestuia, sunt omogenizate datale 
din formatul HDF5 provenite de la radare diferite, astfel încât s poata fi asimilate in 
model. În acest pachet au fost introduse opțiuni suplimentare, astfel încât să fie 
posibilă procesarea datelor provenite de la radarele româneşti. Întreg procesul de 
omogenizare este descris în Smerkol, 2018. 

Ulterior, datele obţinute în urma omogenizarii sunt procesate cu ajutorul 
aplicației BATOR, versiunea CY43 (conţinută în codul sursă al modelului ALARO). 
Pentru aceasta, a fost nevoie de modificarea unor rutine din codul sursă. În conversia 
datelor radar din structura omogenizată HDF5 în formatul ODB cerut de modelul 
ALARO este importantă analizarea procesului în care sunt codate metadatele 
radarelor. Pentru validarea fişierelor omogenizate şi alocarea memoriei, aplicaţia 
BATOR are nevoie de anumite fişiere de configurare. Acestea au fost modificate 
adaugându-se toate ID-urile radarelor din proiectul OPERA.

Rezultatele au fost obţinute în cadrul proiectului RC-LACE (Regional 
Cooperation for Limited Area modelling in Central Europe) în urma strânsei 
colaborări dintre ţările membre consorţiului şi cele implicate în proiectul OPERA.

Alte dezvoltari recente se referă la implementarea unor metode numerice noi   
în codul modelului ALADIN/ALARO, în scopul îmbunătăţirii nucleului dinamic al 
modelului şi pentru adaptarea la rezoluţiile mai fine, cât şi la versiunea non-
hidrostatică a modelului. Schema temporală actuală din acest model permite 
selecția a două variante disponibile. Prin intermediul primei opțiuni (SETTLS) se 
obţine o schemă cu acurateţe de ordinul al doilea, dar care s-a dovedit a fi instabilă 
în condiții de vreme extremă. Pe de altă parte, selectând a doua opţiune (NESC), se 
obţine o schemă stabilă, dar cu acurateţe de ordinul întâi. Există soluții pentru 
creșterea acurateţii în acest caz, dar costul computaţional este mai mare. De aceea, 
a fost introdusă și analizată o schemă dinamică aptă să combine cele două    
variante, pentru ca schema finală rezultată să fie atât stabilă, cât și de acuratete 
ridicată.

Schema mixtă se obţine după introducerea unui diagnostic care să poată indica 
puncte sau regiuni care duc la instabilitatea schemei. După ce acestea sunt 
detectate, schema mixtă poate fi activată în cazul lor. Unul dintre diagnosticele 
propuse se bazează pe divergenţa verticală şi a fost calculat prin diferenţa 
reziduurilor non-liniare între paşi de timp consecutivi. S-a observat prin acest 
diagnostic că numarul de puncte instabile creşte cu numărul de paşi de timp 
efectuaţi. De asemenea, zonele cu puncte instabile (mai numeroase în nivelurile 
superioare) sunt reduse aproape la jumătate prin utilizarea schemei mixte (fig. 3). 
Rezultatele obţinute trebuie validate prin intermediul unor scoruri statistice, pentru 
a verifica dacă acurateţea noii scheme a fost îmbunătăţită. Rezultatele au fost 
obţinute în cadrul proiectului RC-LACE (Regional Cooperation for Limited Area 
modelling in Central Europe).

Un alt pas important a fost evaluarea ansamblului de prognoză ECMWF prin 
aplicarea unei metode de clusterizare. Această metodă permite comprimarea 
rezultatelor unui astfel de ansamblu de prognoză, care reprezintă un volum mare   
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Fig. 3. Procentul de puncte care indică instabilitate, pentru fiecare nivel vertical 
(pe axa x), pentru experimentele cu: schema SETTLS (primul rând), NESC (al doilea rând) 

şi schema mixtă (ultimul rând), prognoza din 30 octombrie 2017, run 00, 
după 30 de paşi de timp

de câmpuri meteorologice.  Astfel, avantajul clusterizării este acela de a obține un 
număr mai mic de prognoze, sub formă de clusteri. Fiecare cluster este caracterizat 
de un membru reprezentativ. Experimentele au fost realizate în scopul selectării 
membrilor reprezentativi care surprind cel mai bine procesele convective. Pentru 
aceasta, au fost folosiți următorii parametri meteorologici: geopotențialul, 
umezeala relativă și cele două componente u și v ale vântului la nivelurile de 
presiune 500 hPa, 700 hPa și 850 hPa. Metoda de clusterizare a fost aplicată pentru 
100 de membri (50 de la 00:00 UTC și 50 de la 12:00 UTC – ai aceleiași zile), rezultând       
10 clusteri, pentru două domenii: un domeniu mai mic cuprins între 38.5°N - 
51.70°N, 17.03°E - 36.21°E și un domeniu mai mare cuprins între 34.81°N - 52,80°N, 
13.94°E – 47.27°E (fig. 4). Perioada de anticipaţie pentru alegerea membrilor 
reprezentativi a fost: între orele 78 și 102 de prognoză pentru 00 UTC și între 66 și   
90 pentru 12:00 UTC (Szintai, 2006).

Pentru a evalua impactul aplicării metodei de clusterizare în prognoza vremii, a 
fost selectat un caz de vreme severă cu precipitaţii abundente. Între 27 și 29 iunie 
2018 în sudul, estul și parțial în centrul țării, s-au înregistrat cantități importante  
de apă. Evaluarea subiectivă a performanței membrilor reprezentativi în raport cu 
prognozele cu diferite anticipații ale modelului ECMWF arată importanța utilizării 
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ansamblului de prognoză. Această verificare subiectivă indică faptul că distribuția 
spațială a câmpului de precipitații este mult mai apropiată de distribuția observată 
în cazul unui membru reprezentativ al domeniului mai mare. În ceea ce privește 
cantitatea de precipitații simulată, aceasta este mai mică decât în cazul valorilor 
înregistrate. Rezultatele au arătat că alegerea membrilor în urma clusterizării, 
precum și performanța acestora depinde foarte mult de alegerea mărimii 
domeniului pentru care se aplică această metodă.

De asemenea, membrii grupului au participat atât la manifestările ştiinţifice  
din cadrul consorţiilor ALADIN şi RC-LACE: conferinţa anuală ALADIN & HIRLAM, 
conferinţa EWGLAM, întâlnirile LSC (RC-LACE Steering Committee), întrunirea GA 
(General Assembly), curs de instruire privind sistemul de asimilare de date, stagiu  
de lucru, cât şi la sesiunea ştiinţifică anuală a Administraţiei Naţionale de 
Meteorologie.

Planurile de viitor în cadrul grupului ALADIN, în ceea ce privește partea 
operaţională, constau în finalizarea introducerii în regim operațional a noii versiuni 
de model cy43t2 și optimizarea sistemului de scripting actual pe noua platformă de 
calcul. De asemenea, se urmărește creșterea rezolutiei orizontale a modelului și 
introducerea unei scheme noi de suprafață, SURFEX. Referitor la planurile de 
cercetare, acestea sunt prevăzute în acord cu proiectele din cadrul consorţiilor 
ALADIN şi RC-LACE.

Borgatti S.P. (1994): How to explain hierarchical clustering. Connections 17(2),           
78-80

Smerkol P., 2018: Documentation for the Homogenization of Opera Files (HOOF) tool, 
http://www.rclace.eu/forum/viewtopic.php?f=37&amp;t=582

Szintai B., Ihász I. (2006): The dynamical downscaling of ECMWF EPS products with 
the ALADIN mesoscale limited area model: Preliminary evaluation. Idojárás, 110, 
253–277
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Fig. 4. Domeniul mai mic (a) și domeniul mai mare (b)
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Modelele numerice pe arie limitată COSMO şi ICON

Modelul numeric COSMO (Consortium for Small Scale Modelling) este integrat la 
două rezoluții spaţiale: 7 km şi 2,8 km, pe domenii care acoperă în întregime 
teritoriul României (fig. 5). 

Fig. 5. Domenii operaționale ale modelului numeric nehidrostatic COSMO 
la rezoluţiile spaţiale de 7km (a) şi 2,8km (b).

 (a)  (b)

La rezoluția orizontală de 7 km, modelul COSMO este integrat pentru o 
anticipație de 78 de ore (rularea 00:00 UTC), 174 de ore (rularea 12:00 UTC, extinsă 
de la 90 de ore), respectiv 48 ore (rulările 06, 18:00 UTC). Condiţiile iniţiale şi la 
limită provin din ieşirile numerice ale modelului global ICON (Icosahedral 
Nonhydrostatic), furnizate în regim operativ de serviciul meteorologic Deutscher 
Wetterdienst (DWD) din Germania. Domeniul de integrare este compus din     
201x177 puncte de grilă cu   40 de niveluri verticale.

Modelul COSMO integrat la rezoluția spațială fină de 2,8 km utilizează ca şi 
condiţii iniţiale şi la limită rezultatele numerice obținute în urma integrării 
modelului la rezoluția de 7 km. Perioada de integrare pentru modelul COSMO la     
2,8 km este de 30 de ore (rulările 00, 12 şi 18:00 UTC), respectiv 18 ore de  
anticipaţie (rularea 06:00 UTC). Domeniul de integrare numerică este format din 
361x291 puncte de grilă cu 50 de niveluri verticale. La ambele rezoluții spaţiale se 
folosește asimilarea de date de tip nudging pentru observaţiile de tip synop 
disponibile până la momentul inițierii integrării (fig. 6).

Pentru integrarea COSMO-7 km de ora 12:00 UTC, perioada de anticipație a fost 
extinsă de la 90 la 174 de ore de anticipaţie. Ca urmare a extinderii perioadei de 
anticipaţie, pentru integrarea modelului COSMO-7 km cu date de ora 12:00 UTC, au 
fost dezvoltate şi implementate proceduri de reprezentare grafică şi de post-
procesare care să acopere întreg intervalul de prognoză disponibil din ieşirile 
numerice ale modelului (fig. 7).
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a) b)

Fig. 6. Câmpuri de prognoză numerică din modelul COSMO-2,8km (integrarea din data 
de 25.05.2019 18UTC): temperatura la sol şi presiunea redusă la nivelul mării - 13 ore 
anticipaţie (a); vânt şi umezeală relativă la nivelul de 850 hPa - 16 ore anticipaţie (b).

a) b)

Fig. 7. Câmpuri de prognoză numerică din modelul COSMO-7km (integrarea din data 
de 18.09.2019 00UTC): diferenţa de temperatură între nivelurile de 925 şi 

1000 mb – 128 de ore anticipaţie (a); reflectivitate radar simulată, maxim pe coloană – 
133 de ore anticipaţie (b).

Pe parcursul anului 2019, au fost implementate în activitatea operaţională    
cele mai recente versiuni de model: cosmo_v5.05, cosmo_v5.05_1 şi cosmo_v5.06. 
În prezent, în activitatea  operaţională este utilizată versiunea 5.06 a modelului 
COSMO (cea mai nouă), la ambele rezoluţii spaţiale de integrare. Versiunea 
cosmo_v5.06 aduce îmbunătăţiri atât ale nucleului de asimilare de date, cât şi ale 
schemei Tiedtke-Bechtold de parametrizare a convecţiei. Principalele modificări 
implementate în cea mai recentă versiune a modelului COSMO (versiune utilizată    
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în prezent şi în Administraţia Naţională de Meteorologie) s-au axat, în principal, pe 
unificarea nucelului de parametrizări fizice între modelele COSMO şi ICON, dar şi pe 
îmbunătăţiri ale versiunilor de model pentru integrare de tip „single precision” 
(acurateţea rezolvărilor numerice), respectiv - pentru utilizarea de platforme de 
calcul hibrid CPU+GPU. 

Începând cu anul 2015, modelul numeric de prognoză a vremii ICON 
(ICOsahedral Nonhydrostatic general circulation model) a înlocuit modelul global 
hidrostatic GME (Global Model). În prezent, serviciul meteorologic german DWD 
integrează operativ modelul ICON (global) la rezoluţia spaţială de 13 km. Acesta 
poate fi integrat atât ca model global, cât şi ca model pe arie limitată, urmărindu-se 
ca ICON să înlocuiască, în timp, modelul regional COSMO.

În acest sens, a fost implementat noul pachet de interpolare DWD_ICON_TOOLS, 
care permite procesarea condiţiilor iniţiale şi la limită, provenite din modelul global 
ICON pentru integrarea la nivel regional. Acesta urmează să înlocuiască, în timp, 
pachetul de interpolare int2lm specific modelului numeric COSMO. DWD_ICONTOOLS 
permite efectuarea de operaţii de regridare, conversie, extragere şi interogare ale 
ieşirilor numerice provenite din modelul ICON. Codul programelor este scris în limbaj 
Fortran 90/95 şi poate fi integrat atât secvenţial, cât şi în paralel.

În cadrul Administraţiei Naţionale de Meteorologie, modelul ICON a fost 
implementat pe parcursul anului 2019 şi este în curs de testare şi adaptare, fiind 
introdus în activitatea pre-operativă în scopul calibrării şi optimizării pentru 
teritoriul României.

În prima parte a anului 2019, au fost realizate teste de scalabilitate şi   
calibrare, modelul ICON fiind integrat iniţial la rezoluţia spaţială de 7 km pentru 
teritoriul României, o dată pe zi (00:00 UTC), pentru 78 de ore de anticipaţie (fig. 8). 
Integrările modelului ICON-7 km au fost realizate pentru o perioadă de test (luna 
iunie 2019). Condiţiile iniţiale şi la limită provin din ieşirile numerice ale modelului 
global ICON, aceleaşi utilizate şi pentru integrarea modelului COSMO-7 km. 
Rezultatele integrării celor două modele au fost analizate comparativ pentru 
perioada de test (fig. 9).

Fig. 8. Topografia domeniului de integrare al modelului numeric ICON 
la rezoluţia spaţială de 7km.
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Fig. 9. Precipitaţii cumulate în 24 de ore (integrări din data de 26.06.2019 00:00 UTC) - 
până la 30 de ore anticipaţie: modelul numeric COSMO-7km (a) şi 

modelul numeric ICON-7km (b)

a) b)

Ca urmare a dezvoltărilor permanente din domeniul modelării numerice şi a 
nevoii de reducere a rezoluţiei orizontale de integrare a modelelor numerice pe arie 
limitată, a fost necesară implementarea modelului numeric ICON şi la rezoluţia 
spaţială de 2,8 km, activităţi desfăşurate în cea de-a doua parte a anului 2019. 
Condiţiile iniţiale şi la limită provin din ieşirile numerice ale modelului global ICON 
(utilizate atât pentru integrarea COSMO-7 km, cât şi pentru configurarea modelului 
ICON-7km). 

În prezent, modelul ICON este integrat pentru teritoriul României (fig. 10) o  
dată pe zi (00:00 UTC), la rezoluţia spaţială de 2,8 km, pentru 78 de ore de 
anticipaţie. Grila modelului ICON este de tip nestructurat, domeniul de integrare    
la rezoluţia spaţială de 2,8 km fiind compus din 147260 celule, cu 65 niveluri 
verticale în grila nativă, respectiv 601x361 puncte de grilă şi 65 de niveluri verticale 
în grila regulată latitudine/longitudine. Totodată, au fost dezvoltate proceduri 
grafice şi de post-procesare, pentru reprezentarea ieşirilor numerice ale modelului 
ICON-2,8 km (fig. 11). 

Fig. 10. Topografia domeniului de integrare al modelului numeric ICON 
la rezoluţia spaţială de 2,8 km
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a) b)

Fig. 11. Câmpuri de prognoză numerică ICON-2,8 km (integrarea din data de 18.11.2019 
00:00 UTC): precipitaţii cumulate în 24 de ore -  până la 30 de ore anticipaţie (a) 

şi temperatura aerului la 2 metri, suprapusă presiunii reduse la nivelul mării - 
21 de ore anticipaţie (b)

Activităţile de implementare a noilor versiuni de interpolare şi modelul COSMO, 
precum şi implementarea pre-operativă a modelului ICON la rezoluţia spaţială de 
7km (inclusiv interpolarea condiţiilor iniţiale şi la limită) au fost realizate atât pe 
maşina operativă (servere de tip Hs23), cât şi pe noul HPC, disponibil începând cu 
luna august (servere SD530). Implementarea pre-operativă a modelului ICON-2,8 km 
a fost realizată pe noul HPC. De asemenea, în cea de-a doua jumătate a anului 2019, 
au fost desfăşurate operaţiuni de migrare a întregii activităţi operative de pe 
maşinile existente (Hs21, Hs22, Hs23) pe noul HPC, precum şi dezvoltarea de noi 
proceduri operative compatibile cu noul sistem de management al resurselor 
computaţionale. După cum se poate observa din tabelul 1, odată cu migrarea la noile 
resurse de calcul şi dezvoltarea de noi proceduri operative, timpul de integrare a 
modelelor numerice a fost considerabil redus, cu un factor de ~10 în cazul modelului 
numeric COSMO (ambele rezoluţii de integrare) şi cu un factor de ~7 în cazul 
modelului numeric ICON integrat la rezoluţia spaţială de 7 km.

Tabelul 1. Timpii de integrare pentru modelele COSMO şi ICON. Configuraţiile 
operative noi - evidenţiate cu roşu.

Model  
No. Core-uri/  
tip servere  

procese 
I/O  

30h 
anticipaţie  

78h 
anticipaţie

COSMO-7km
 
6x10 / Hs23

 
N/A

 
N/A

 
~70min

COSMO-7km

 
10x32 / SD530

 
N/A

 
N/A

 
~7min

COSMO-2,8km

 

6x10 / Hs23

 

N/A

 

~239min

 

N/A

COSMO-2,8km 

 

10x32 / SD530

 

N/A

 

~20min

 

N/A

ICON-RO7km

 

11x8 / Hs21

 

16

 

N/A

 

~146min

ICON-RO7km

 

10x32 / SD530

 

10

 

N/A

 

~20min

ICON-RO2p8 10x30 / SD530 10 ~50 min ~125 min
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În paralel cu integrarea în activitatea operativă a noilor versiuni ale modelului 
COSMO şi cu dezvoltarea lanţului pre-operativ ICON pentru teritoriul României, a 
fost implementat şi sistemul de verificare MEC-Rfdbk (fig. 12), dezvoltat de DWD şi 
bazat pe utilizarea fişierelor de tip feedback.

Fig. 12. Structura sistemului MEC-Rfdbk

Observatii din
baza de date

MARS

Ieșiri numerice
COSMO/ICON

Scoruri statistice (format R)

Rfdbk

MEC
bufr2netcdf

Fișiere de tip 
Feedback

R shiny web server
(COSMO web-site)

Aceste fişiere conţin informaţii referitoare la observaţii şi la utilizarea lor în 
sistemul de asimilare de date al modelului numeric (inclusiv meta-date), precum şi 
la echivalentul corespunzător din model (analiza, first-guess, prognoza, prognoza 
de ansamblu), în format NetCDF, fiind produs câte un fişier pentru fiecare dată de 
validitate, model şi tip de observaţie.

Producerea fişierelor se realizează cu pachetul de calcul al echivalentului din 
model - Model Equivalent Calculator (MEC, dezvoltat de DWD), prin aplicarea 
operatorilor de observaţii din schema de asimilare de date (Nudging, 3Dvar, 
Ensemble Kalman Filter) la prognozele de model (COSMO, ICON). Calcularea 
scorurilor statistice bazate pe corespondenţa observaţii – echivalent din model se 
realizează cu ajutorul pachetului Rfdbk (scris în limbaj R). Acesta conţine o serie    
de funcţii, dezvoltate pentru a permite exploatarea informaţiilor din fişierele de   
tip feedback, pentru calcularea de scoruri statistice deterministe (fig. 13) sau 
pentru prognoza de ansamblu.

Cercetătorii grupului COSMO au participat activ şi la proiectele prioritare 
desfăşurate de Consorţiul COSMO: Numerical Weather Prediction Meteorological  
Test Suite, COSMO to ICON şi SuPpoRT Activities, precum şi la diverse manifestări 
desfăşurate sub egida consorţiului COSMO, cum ar fi: ICCARUS 2019 (COSMO, CLM, 
ICON & ART User Seminar), NWP Training Course 2019 (în calitate de lectori), World 
Bank Study Tour to DWD şi la întrunirea anuală COSMO General Meeting 2019.

Totodată, activităţile grupului COSMO includ coordonarea proiectului     
prioritar CARMA (Common Area with Rfdbk/Mec Application) şi a proiectului    
special „Testbed for the Evaluation of COSMO Model Versions” (2018-2020) 
desfăşurat la ECMWF, precum şi asigurarea activităţii de suport a modelelor COSMO şi 
ICON pentru toţi utilizatorii celor două modele numerice de prognoză a vremii.



• 101 •

RAPORT ANUAL 2019

Fig. 13. Scoruri statistice calculate cu sistemul MEC+Rfdbk; modelul COSMO-7km integrat 
pentru perioada 21.01.2019-27.01.2019, eroare medie (sus), eroare medie pătratică 

(mijloc) şi număr de observaţii utilizate pentru calculul scorurilor (jos), 
pentru temperatura aerului la 2 metri (stânga), umezeala relativă la 2 metri (mijloc) 

şi viteza vântului la 10 metri (dreapta)

Pe lângă activitatea operativă şi de cercetare-dezvoltare desfăşurată în 
Administraţia Naţională de Meteorologie şi în cadrul consorţiului COSMO, 
cercetătorii grupului COSMO au participat la proiectul internaţional de cercetare 
SAMIRA (SAtellite based Monitoring Initiative for Regional Air quality).

Pe parcursul anului 2019 a fost continuată, de asemenea, activitatea operativă 
desfăşurată cu  sistemul COSMO-INPUFF, care a fost integrat zilnic la ora 00:00 UTC. 
Sistemul de prognoză operativă a difuziei şi a transportului poluanţilor la scară 
naţională şi locală are la bază modelul Gaussian de dispersie a poluanţilor radioactivi 
INPUFF (Integrated PUFF), care simulează dispersia unor substanţe emise de surse 
punctuale continue, intermitente sau instantanee, într-un câmp de vânt variabil. 
Modelul INPUFF utilizează informaţiile meteorologice referitoare la câmpul de vânt 
provenite din ieşirile modelului numeric COSMO-7 km. 

Activităţi planificate pentru anul 2020:

l Monitorizarea zilnică a sistemului operațional de prognoză a vremii bazat pe 
modelul COSMO şi a sistemului pre-operaţional ICON-2,8 km.

l Calibrarea şi optimizarea pentru teritoriul Romniei a modelului numeric 
ICON-2,8 km;

l Implementarea, evaluarea şi integrarea în activitatea operativă a noilor, 
versiuni de interpolare pentru modelele COSMO, respectiv ICON, precum şi a 
noilor versiuni ale modelelor COSMO şi ICON;
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l Testarea şi adaptarea noului pachet de verificare MEC+Rfdbk dezvoltat în 
consorţiul COSMO;

l Participarea la activităţile de cercetare-dezvoltare desfăşurate în cadrul 
consorţiului COSMO;

l Proiectele prioritare AWARE (Appraisal of Challenging WeAther FoREcasts), 
C2I (COSMO to ICON) şi SPRT (SuPpoRT Activities);

l Proiectul permanent NWP Test-Suite (Numerical Weather Prediction 
Meteorological Test Suite);

l Activităţi de suport pentru modelele numerice COSMO şi ICON;

l Coordonarea proiectului prioritar CARMA (Common Area with Rfdbk/MEC 
Application) în cadrul consorţiului COSMO;

l Coordonarea proiectului special “Testbed for the Evaluation of COSMO Model 
Versions'' (2018-2020) desfăşurat la ECMWF, precum şi propunerea şi 
coordonarea unui nou proiect special;

l Participarea la diferite manifestări organizate sub egida consorţiului COSMO;

l Monitorizarea zilnică a sistemului COSMO-INPUFF.

Adaptarea statistică şi verificarea prognozelor 

Pe parcursul anului 2019, în domeniul adapt rii statistice  verific rii 
prognozelor meteorologice, au fost desfăşurate următoarele activităţi: activitatea 
operațională de verificare a prognozelor de vreme, a prognozelor modelelor MOS şi a 
prognozelor modelelor numerice. De asemenea, au fost realizate grupaje de hărţi de 
prognoză din modelele numerice utilizate în ANM, în scopul intercomparării lor şi a 
utilizării lor în activitatea operativă. Toate produsele sunt disponibile pe web.

1. Activitatea operațională de verificare a prognozelor

În mod operaţional, zilnic sunt introduse și/sau preluate automat date pentru 
verificare şi sunt realizate proceduri pentru calculul scorurilor, trasarea grafică a 
acestora şi afişarea pe pagina web dedicată pentru urm toarele prognoze:

a) prognozele meteorologice pentru anticipații de 12, 24, 48 şi 72 de ore 
elaborate de meteorologi (proceduri VERA şi VERCENTRE).

Scorurile sunt reprezentate zilnic, lunar, sezonier şi multi-anual (fig. 14). De 
asemenea, este calculat și scorul mediu lunar reprezentat grafic în figura 15 pentru 
prognozele din anul 2019.

Graficele sunt actualizate pe pagina web (http://neptun.meteoromania.ro – 
site intern dedicat verific rii şi adapt rii statistice). 

2. Activitatea  de prelucrare si verificare a prognozelor 
modelelor MOS

Modelele MOS  în ANM sunt:

a) MOS_ECMWF - dezvoltat folosind outputul modelului numeric ECMWF;

b) MOS_ARPEGE - dezvoltat folosind outputul modelului numeric ARPEGE;

c) MOS_ALARO - dezvoltat folosind outputul modelului numeric ALARO.

ă şi ă

ă

ă ă

operațională

implementate
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Fig. 14. Evoluția zilnică a scorurilor de realizare a prognozelor pentru țară

Fig. 15. Evoluția trimestrială  a scorurilor de realizare a prognozelor pentru țară (sus) 
şi Bucureşti (jos) din 2010.
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Fig. 16. Scorul comparativ, lunar, între prognoza elaborată de metorolog 
şi prognozele MOS – exemplu de grafic

Parametrii prognozaţi de modelele statistice sunt verificaţi zilnic în aplicaţia 
VERCOMPAR, comparativ cu prognoza realizat  de meteorolog. Au fost dezvoltate şi 
sunt realizate operațional proceduri care  verificarea lunar  a acestora. 
Scorurile de verificare au fost calculate pentru toate lunile anului 2019 și sunt 
reprezentate grafic în figura 17.

ă
efectuează ă

Fig. 17. Interfaţa de vizualizare a scorurilor lunare 
din verificarea modelelor statistice MOS

3. Activitatea  de verificare a prognozelor modelelor numerice

Activitatea  de verificare a produselor modelelor numerice este 
realizată cu ajutorul unui sistem unic VERMOD pentru a m sura performanţa 
modelelor utilizate în prognoza  pe scurta și medie durat

operațională

operațională
ă

operațională ă. Acestea 
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Fig. 18. Interfaţa de vizualizare a scorurilor lunare de verificare a modelelor numerice

sunt: ă
ă

ă ă
ă ă

 ECMWF, ARPEGE, ALARO, COSMO. O sinteză anual  a scorurilor din VERMOD este 
realizat  lunar, în fiecare an (fig. 18).

Sistemul are o component  zilnic  în care sunt calculate scorurile clasice, 
pentru anumite anticipaţii, al turi de h rţi ale erorilor instantanee. Toate acestea 
sunt transferate operațional pe pagina web intranet dedicată. 

Procedurile de verificare a precipitațiilor prognozate de modelele numerice 
sunt realizate folosind pachetul de verificare MET (Model Evaluation Tools) v5.0, 
dezvoltat de NCAR (National Center for Atmospheric Research). Acest pachet  
conține mai multe abordări: MODE - Method for Object-Based Diagnostic Evaluation 
(fig. 19) și scorul FSS - Fraction Skill Score (fig. 20).

Fig. 19. Interfaţa de vizualizare a clusterilor din verificarea modelelor cu metoda MODE
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Fig. 20. Interfaţa de vizualizare a scorului FSS pentru verificarea  prognozelor 
cantităților de precipitații totale în 24 h

Rezultatele obținute în urma desfășurării activităţii operaționale şi de 
cercetare sunt disponibile pe pagina web intranet dedicată.

Colectivul de Prognoză Lunară şi Sezonieră (

În anul 2019 au fost desfăşurate, în paralel, activităţi operative şi de cercetare 
pentru prognoza lunară şi sezonieră.

1. Activitate operaţională CPLS - 2019:

Prognoza lunară

Prognoza lunară se realizează bi-săptămânal, vinerea, fiind urmată de un 
upgrade, marţea - pentru acelaşi interval de 4 săptămâni luni-duminică. Se 
utilizează modelele: ENS-ECMWF,  NCEP-CFSv2 şi JMA.

Faţă de 2018, au fost introduse: 

• estimarea şi publicarea probabilităţii cu care un ansamblu de modele 
prognozează un anumit fenomen; 

• probabilitatea de apariţie a aomaliilor extreme (medii climatice săptămânale 
- precipitaţii şi temperatură); 

• prognoza anomaliilor de vânt (intensitate şi direcţie) - necesară în contextul 
actual al intensificării gradienţilor termici şi, respectiv - anomaliilor de vânt; 

• corelarea prognozei precipitaţiilor cu bazinele hidrografice din România     
(fig. 1a); 

• prognoza pentru Europa în aceleaşi 4 săptămâni (fig. 1b); 

• implementarea modelului de chimie atmosferică Chimere, în vederea simu-
lării modificărilor compoziţiei atmosferei pe termen extins (sezon).

CNPM / CPLS)



• 107 •

RAPORT ANUAL 2019

Prognoza sezonieră

Prognoza sezonieră s-a realizat lunar, în jurul datei de 17-20 a fiecărei luni, 
pentru următoarele 6 luni. În procesul de prelucrare de date şi analiză se utilizează 
ansamble multi-model de la JMA (Centrul de prognoză meteorologică din Japonia) şi 
C3S/ COPERNICUS (Reading, Marea Britanie). Se prelucrează prognoza pentru 
variabile meteorologice directe (presiune, temperatură, vânt - 3d, precipitaţii etc.) 
şi se calculează indici prognostici pentru un termen extins, implementaţi în 
CPLS/ANM: moduri de variabilitate globală, indici de teleconexiuni, indicatori 
regionali (încărcaţi pe site-ul "sezon-ANM": 192.168.4.207 - figura 2).

Analiza datelor directe şi procesate integrează aspecte deterministe dar şi 
probabilităţi asociate prognozei. Împreună, aceste informaţii conduc la elaborarea 
prognozei, care este publicată lunar şi disponibilă pe site-ul sezon-ANM. Soluţiile 
prognostice însoţite de probabilităţile asociate reprezintă un suport în activitatea 
CNPM şi a Colectivului de agrometeorologie.

2.  Activitate de cercetare CPLS - 2019

Această activitate a avut următoarele direcţii:

 

Fig.1. a) Prognoza anomaliilor termice (stânga), pluvio (mijloc) şi 
ale vântului (dreapta) – săptămânale - şi estimarea probabilităţii apariţiei anomaliilor 

extreme: <2K (shade-gri, stângă) şi pentru clase de severitate a precipitaţiilor: >10mm, 
respectiv >20mm anomalii acumulate săptămânal (mijloc), model ENS-ECMWF; 

b) Prognoza anomaliilor termice (stânga), pluvio (mijloc) şi ale vântului (dreapta) – 
săptămânale - pentru Europa, model ENS-ECMWF.

 

a)

b)



• 108 •

PROGNOZA METEOROLOGICĂ

a) Predicţia extremelor climatice

Ne-am focalizat pe analiza mecanismelor care conduc la apariţia fenomenelor 
de climat extrem şi pe dezvoltarea unor indici prognostici, pe baza mecanismului 
identificat:

- temperaturi foarte scăzute primavara târziu (aprilie-mai). Aceste evenimente 
au un impact semnificativ în producţia agricolă a anului respectiv. 

În acest sens, am publicat lucrarea:

Late-Spring Severe Blizzard Events over Eastern Romania: A Conceptual Model 
of Development. Atmosphere 2019, 10, 770, Caian, M., Andrei, M.D. (2019);

Pe subiectul inundaţiilor extreme (zona de sudiu: Crişul -Alb), am elaborat 
lucrarea:

Extreme flood modelling over Crişul Alb basin in Romania. Caian, M., R-P Mic, C. 
Corbuş, M. Mătreaţă, C. Angearu  (2020 – aflată în stadiul de revizuire, CATENA 
Journal, Elsevier).

b)  Surse de predicţie extinsă (sezon-an)

Au fost analizate surse de predicţie sezoniere pentru fiecare lună şi pentru 
anticipaţii de 1-6 luni, pe baza ansamblului ENS-ECMWF. Rezultatele indică şi explică 
prin mecanisme intrinseci ale sistemului climatic cuplat, dar şi prin limitările 
modelelor, prezenţa şi reprezentarea în modele ale acestor surse regionale pentru 
România.

O lucrare în acest sens se află în stadiul de pregătire.

 

Fig. 2. Prognoza anomaliilor zilnice de precipitaţii, în medie lunară multi-model: 
ansamblu de 4x14 membri (sus) şi dispersia celor 4 sub-ansamble de câte 14 simulări 

fiecare, în cazul modelului JMA
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c) Scenarii climatice pentru România

Au fost finalizate primele scenarii climatice pentru România, la rezoluţie foarte 
fină (5 km). Rulările au folosit modelul RegCMv4.5, cuplat cu modelele globale MPI şi 
Ec-Earth. Este simulat răspunsul climatic regional pentru intervalul 2020-2030, în 
scenariul RCP4.5. Rezultatele au fost prezentate la EGU2019 (fig. 3), vor fi publicate 
în cursul anului 2020 şi încărcate în baza internaţională de date CORDEX.

 

Fig. 3. Simulări numerice de rezoluţie fină (5 km) ale scenariului RCP4.5 
pentru cele mai calde veri (luna iulie) estimate în intervalul 2020-2030: 

anomalii ale temperaturii la 2 m (stânga) şi precipitaţiilor (dreapta), 
faţă de cele mai calde luni iulie din intervalul 1970-2000. 
Ansamblu: modelul RegCMv4.5 cuplat cu Ec-Earth şi MPI
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SITUAŢIA PRODUSELOR AGROMETEOROLOGICE
PE PARCURSUL ANULUI 2019

Activităţile desfăşurate pe parcursul anului 2019, în cadrul Programului 
Agrometeorologic Operaţional şi de deservire a informaţiilor de specialitate, au 
inclus următoarele:

 utilizarea aplicaţiilor specializate (AGROSERV, AGRO-SYNOP și AGRO-TEMPSOL) 

privind parametrii meteorologici, precum şi a Aplicației Naționale de monitoring a 
condiţiilor de vegetaţie pe parcursul principalelor faze de creştere şi dezvoltare 
ale speciilor de câmp şi pomi-viticole; 

 calculul evapotranspiraţiei potenţiale (zilnic), cu ajutorul unui model bazat pe 

metodologia FAO (Food and Agricultural Organization), de implementare a 
formulei Penman-Montheith;

 elaborarea Buletinelor Agrometeorologice, care includ diagnoza şi prognoza 

agrometeorologică la nivelul întregului teritoriul agricol al ţării;

 realizarea prognozelor agrometeorologice pentru cele şase regiuni de interes 

agricol, respectiv: Muntenia, Moldova, Transilvania şi Maramureș, Dobrogea, 
Banat-Crişana şi Oltenia;

 informări agrometeorologice specializate elaborate la cerere, respectiv societăţi 

cu profil agricol sau de asigurări agricole, cu referire îndeosebi la impactul 
condiţiilor agrometeorologice în anul agricol 2018-2019, în diferite zone de cultură 
sau culturi agricole, pomi fructiferi şi viţă de vie;

 diseminarea informaţiilor agrometeorologice (diagnoze şi prognoze) către utili-

zatori, respectiv factori de decizie, fermieri, societăţi cu profil agricol, publicaţii 
de specialitate şi mass-media (presă, televiziune, radio Antena Satelor).

Elaborarea informaţiilor meteorologice și agrometeorologice este 
diferenţiată pe regiuni agricole, tipuri de culturi şi genotipuri, fiind validate şi 
gestionate pe baza unor programe informaţionale concepute modular, pe structuri 
de date specializate care reprezintă în totalitate SISTEMUL DE MONITORING 
AGROMETEOROLOGIC. Acest sistem de monitorizare realizează colectarea în flux 
operaţional şi prelucrarea zilnică a parametrilor meteorologici si agrometeorologici 
specifici şi constituie un ansamblul sau baza de date termice şi hidrice necesară 
pentru calculul indicatorilor agrometeorologici. Modul de prelucrare şi interpretare 
a datelor meteorologice din punct de vedere agrometeorologic se realizează 
utilizând aplicaţii specifice, respectiv AGRO-SYNOP, AGROSERV şi AGRO-TEMPSOL. 
Datele agrometeorologice reprezintă informaţii de specialitate provenite de la 

·

·

·

·

·

·
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staţiile meteorologice cu program agrometeorologic din reţeaua naţională de 
meteorologie (66 staţii) şi care sunt considerate reprezentative pentru suprafeţele 
de interes agricol din România.

Activitatea operaţională de agrometeorologie are ca principal produs 
BULETINUL AGROMETEOROLOGIC, ce include diagnoza şi prognoza condiţiilor 
meteorologice şi agrometeorologice, precum şi recomandări de specialitate privind 
calendarul lucrărilor agricole.

Pe parcursul anului 2019 s-au realizat 47 de buletine agrometeorologice 
săptămânale la nivel de ţară (care conţin diagnoze şi prognoze, 921 hărţi tematice, 
141 tabele (cu valorile maxime şi minime ale temperaturii aerului şi solului, cantităţi 
maxime şi minime de precipitaţii, pe regiuni agricole şi în intervalele de referinţă 
specifice buletinelor agrometeorologice săptămânale) şi 101 imagini digitale ce 
redau starea de vegetaţie a culturilor agricole în platformele agrometeorologice 
aflate sub observaţie în cadrul programului de măsurători agrometeorologice de la 
cele 66 de staţii meteorologice cu program agrometeorologic din reţeaua naţională. 

S-au elaborat 365 prognoze agrometeorologice săptămânale regionale, 
(Oltenia-52, Muntenia-53, Moldova-52, Transilvania şi Maramureş-52, Dobrogea-52, 
Banat-Crişana-52 şi 52 progoze la nivel de ţară). Aceste prognoze agrometeorologice 
conţin informaţii privind evoluţia condiţiilor meteorologice şi agrometeorologice, 
recomandări de specialitate referitoare la calendarul agricol specific perioadei de 
interes şi au fost transmise zilnic (la ora 6:30), în direct, la Radio Antena Satelor). 
Prognozele agrometeorologice au avut un grad de realizare cuprins între 78...100%.

Pentru revistele de specialitate, s-au elaborat diagnoze şi prognoze 
agrometeorologice săptămânale sau lunare, ce conţin informaţii despre evoluţia 
condiţiilor meteorologice şi agrometeorologice din intervalele de referinţă şi 
recomandări în vederea efectuării lucrărilor în câmp, în funcţie de gradul de 
aprovizionare cu apă a solurilor şi starea fito-sanitară a culturilor agricole la nivelul 
întregii ţări (75 articole în anul ianuarie-decembrie 2019):

· Revista “Profitul Agricol”- 51 articole;

· Revista “Ferma”- 12 articole;

· GROUPAMA - 12 articole.

Actualizarea în fiecare zi pe pagina web a Administraţiei Naţionale de 
Meteorologie (http://www.meteoromania.ro) a informaţiilor privind prognoza 
agrometeorologică (interval de anticipaţie de 7 zile), 251 prognoze.

Elaborarea zilnică a informaţiilor privind diagnoza şi prognoza agro-
meteorologică (http://anm.meteoromania.ro/meteoinfo/prowebmpd.aspx), 
interval de 2 zile, pentru AGRO TV, 251 prognoze.

În cursul anului 2019 s-a continuat Programul de observații și măsurători 
agrometeorologice la cele 66 de stații meteorologice din rețeaua de specialitate, în 
scopul asigurării fluxului operațional de informații privind analiza dinamicii parametrilor 
meteorologici cu impact asupra agriculturii.

Sistemul de observaţii
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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 al culturilor agricole 
(perioada rece/noiembrie-martie și caldă /aprilie-octombrie), aria de cuprindere fiind  
la nivel național sau regiunile de interes agricol – Moldova, Dobrogea, Muntenia, 
Oltenia, Banat-Crișana și Transilvania-Maramureș.

Automatizarea fluxului de date privind umiditatea solului a permis   
transmiterea 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  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 2017-2018. Standardizarea observațiilor 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.
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CARACTERIZAREA  AGROMETEOROLOGICĂ  A  ANULUI  AGRICOL 
01 SEPTEMBRIE 2018–31 AUGUST 2019

1. Caracterizarea agrometeorologică a toamnei 2018

Din punct de vedere termic, anotimpul de toamnă din anul 2018 s-a caracterizat 
prin valori în general mai ridicate decât în mod obișnuit în aproape toată țara, 
exceptând ultimele zile din luna septembrie, când s-a produs o răcire accentuată a 
vremii și luna noiembrie, când a predominat o alternanță de zile mai calde și zile 
normale.

Precipitațiile înregistrate în lunile septembrie și octombrie au fost pe ansamblu 
sub formă de ploi locale, izolat cu caracter de aversă, însoțite de descărcări 
electrice și intensificări temporare ale vântului. În luna noiembrie s-au înregistrat 
precipitații sub formă de ploi locale, dar și mixte (ploaie, lapoviță și ninsoare), 
acestea fiind însoțite de intensificări de scurtă durată ale vântului. Totodată, în 
sudul, sud-estul, estul și nord-estul țării, cantitățile de apă au fost mai însemnate 
din punct de vedere agricol, local înregistrându-se strat de zăpadă.

Pe parcursul lunii septembrie 2018 s-au înregistrat precipitații reduse   
cantitativ (2-25 l/mp), în cea mai mare parte a Moldovei, Dobrogei, Munteniei, 
Olteniei, Banatului, local în centrul, nordul, nord-vestul, sudul, sud-vestul și      
estul Transilvaniei, vestul și izolat în sud-vestul și estul Crișanei. Valori normale    
(26-50 l/mp) de precipitații s-au semnalat în Maramureș, pe suparafețe extinse din 
Transilvania, local în centrul, estul și sud-estul Crișanei, centrul, sudul și sud-estul 
Munteniei, nordul, izolat în vestul, sudul și estul Olteniei, nord-vestul, nordul, 
vestul, centrul și sud-estul Moldovei, nord-vestul și estul Banatului. Izolat în estul și 
sudul Transilvaniei, vestul și sud-estul Crișanei, nord-estul Dobrogei, precipitațiile 
au fost ridicate (51-67 l/mp), figura 1.

Fig. 1. Precipitații semnalate în luna septembrie 2018
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Conținutul de umiditate în stratul de sol 0-20 cm (ogor) la sfârşitul lunii 
septembrie 2018 se încadra în limite scăzute (150-250 mc/ha/secetă pedologică 
moderată) și deosebit de scăzute (Co-150 mc/ha/secetă pedologică puternică și 
extremă), în majoritatea regiunilor agricole. Rezerva de apă din sol prezenta valori 
satisfăcătoare (250-330 mc/ha), local în centrul și sud-estul Transilvaniei, izolat în 
nordul și sud-vestul Olteniei, precum și în vestul Crișanei, figura 2.

Fig. 2. Rezerva de umiditate în stratul de sol 0-20 cm (ogor) la data de 30.09.2018

În prima decadă a lunii octombrie 2018, temperatura medie diurnă a solului la 
adâncimea de 10 cm, prezenta valori de 14…16°C în majoritatea regiunilor agricole 
ale țării. În cea mai mare parte a Olteniei și Banatului, sud-vestul și, local, în sudul, 
vestul și centrul Munteniei, valorile medii diurne ale solului la adâncimea de 10 cm 
se încadrau între 17…19°C. Valori mai scăzute (11…13°C) se semnalau în nordul, 
nord-vestul și, izolat, vestul Moldovei, figura 3(a). În intervalul 11-20 octombrie 
2018, temperatura medie diurnă pe adâncimea de sol 10 cm se situa la valori de 
16…18°C, în Dobrogea, Muntenia, Oltenia, cea mai mare parte a Moldovei și 
Banatului, sudul Crișanei. Local, valorile medii diurne înregistrate la stațiile 
agrometeorologice din estul Transilvaniei erau cuprinse între 10…12°C. În 
Maramureș, pe suprafețe agricole extinse din Crișana și Transilvania, regimul   
mediu termic al solului se încadra în limite favorabile efectuării lucrărilor de 
semănat la rapiță, orz şi grâu de toamnă, precum şi parcurgerii primelor faze de 
vegetaţie la culturile deja semănate, figura 3(b). În ultima decadă a lunii octombrie 
2018, temperatura medie diurnă la adâncimea de sol de 10 cm a prezentat        
valori optime (11...15°C) pentru parcurgerea fazelor incipiente de vegetație, în 
aproape toată țara și doar în cea mai mare parte a Maramureșului, estul și izolat 
nordul Transilvaniei, regimul mediu din sol s-a situat în limite mai scăzute 
(8...10°C), figura 3(c).
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Fig. 3. Temperatura medie diurnă a 
solului la adâncimea de 10 cm, 

în intervalele: 01-10.10.2018 (a), 
11-20.10.2018 (b) și 21-31.10.2018 (c)

(a) (b)

(c)

Sub aspect pluviometric, luna octombrie din anul 2018 s-a caracterizat         
prin precipitații reduse cantitativ (1-25 l/mp) în Dobrogea, Moldova și Oltenia, cea 
mai mare parte a Munteniei şi Banatului, local în sudul, centrul și sud-estul 
Transilvaniei, vestul Crișanei şi izolat în sud-vestul Maramureșului. Cantități 
normale de precipitații (26-50 l/mp) s-au cumulat local în nordul, centrul, vestul și 
sud-vestul Transilvaniei, nordul și nord-vestul Maramureșului, centrul și estul 
Crișanei, estul și sudul Banatului şi izolat în sudul Munteniei. Local, în centrul 
Transilvaniei, nordul Maramureșului, izolat în estul Crișanei, regimul pluviometric a 
fost peste normă (51-62 l/mp).

În perioada însămânţării culturilor de toamnă (intervalul septembrie-octombrie 
2018), precipitaţiile înregistrate au fost deficitare (5-80 l/mp), în Moldova, 
Dobrogea, Muntenia, Oltenia, Banat, precum şi în cea mai mare parte a Crișanei, 
Transilvaniei și Maramureșului. Valori optime ale precipitațiilor (81-110 l/mp) s-au 
semnalat local în centrul Transilvaniei, nordul Maramureșului, sud-estul și izolat       
în estul Crișanei, figura 4.

La data de 31 octombrie 2018, rezerva de umiditate în stratul de sol 0-20 cm     
în cultura grâului de toamnă prezenta valori scăzute (150-200 mc/ha) și deosebit   
de scăzute (Co-150 mc/ha), seceta pedologică fiind moderată, puternică și extremă 
în majoritatea zonelor de cultură. Aprovizionarea cu apă a solului se încadra în  
limite satisfăcătoare (250-300 mc/ha), local în centrul și nordul Transilvaniei şi 
izolat în nordul Olteniei, figura 5.
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Fig. 4. Precipitații cumulate în perioada septembrie-octombrie 2018

Fig. 5. Rezerva de umiditate în stratul de sol 0-20 cm în cultura grâului de toamnă
la data de 31.10.2018

La sfârșitul lunii noiembrie 2018, grosimea stratului de zăpadă prezenta valori 
de   1-10 cm, în cea mai mare parte a Dobrogei, local în jumătatea de nord a Olteniei, 
în vestul, sudul, estul și sud-estul Munteniei, estul, centrul și vestul Moldovei şi izolat 
în estul Transilvaniei. Local, în jumătatea de sud a Olteniei, nordul, estul, vestul și 
centrul Moldovei, vestul, sud-vestul şi izolat în sudul, sud-estul Munteniei şi sud-
vestul Dobrogei, stratul de zăpadă atingea 11-22 cm.
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Pe ansamblu, ritmurile vegetative ale culturilor de toamnă (grâu, orz și rapiță) 
semănate în epoca optimă s-au desfășurat normal în zonele de câmpie, îndeosebi    
în zilele cele mai calde. Totodată, în depresiunile din centrul și nordul țării, 
procesele de creștere și dezvoltare ale plantelor au evoluat lent, iar local s-a 
înregistrat stadiul de repaus biologic. În funcție de data semănatului, orzul şi     
grâul de toamnă înregistrau germinarea, răsărirea şi formarea frunzei a treia, 
precum și înfrățirea, uniformitatea și vigurozitatea plantelor fiind medie și slabă, în 
special în semănăturile tardive și pe terenurile cu deficite de apă în sol, figura 6(a). 
Cultura de rapiță parcurgea dezvoltarea aparatului foliar, plantele prezentând        
4-9 frunze, din care 1-2 frunze bazale îngălbenite parțial, figura 6(b). În toate 
plantațiile, la speciile pomi-viticole se semnala stadiul de repaus vegetativ, acestea 
având în general o bună rezistență la condițiile de iernare.

(a) (b)

Fig. 6. Starea de vegetaţie la cultura de grâu de toamnă (a) și rapiță (b)
din zona Cluj / CMR Transilvania-Nord

2.  Caracterizarea agrometeorologică a iernii 2018-2019

În luna decembrie 2018, s-a menţinut alternanţa de zile mai calde, cu perioade 
în care regimul termic al aerului a fost apropiat de mediile multianuale în cea mai 
mare parte a ţării. Sub aspect pluviometric, precipitațiile au fost mixte (ploaie, 
lapoviță și ninsoare) în aproape toate zonele de cultură, iar în nordul şi centrul ţării 
au predominat ninsorile, acestea fiind însoțite de intensificări de scurtă durată ale 
vântului. Izolat, s-au înregistrat cantități de apă mai însemnate din punct de vedere 
agricol.

În prima parte a lunii ianuarie 2019, a predominat o vreme mai rece decât în 
mod obişnuit, iar în restul zilelor s-a produs o încălzire treptată pe întreg teritoriul 
agricol al ţării. Din punct de vedere pluviometric, în majoritatea regiunilor 
precipitaţiile au fost sub formă de ninsoare, dar şi mixte (ploaie, lapoviţă şi 
ninsoare), acestea fiind însoţite de intensificări temporare ale vântului, izolat cu 
aspect de viscol. De asemenea, în partea a doua a intervalului, în jumătatea de sud a 
țării au predominat ploile, iar vântul a prezentat intensificări. Totodată, cantitățile 
de apă înregistrate au fost mai însemnate din punct de vedere agricol.



• 119 •

RAPORT ANUAL 2019

Luna februarie 2019 s-a caracterizat printr-o alternanță de zile mai calde,   cu 
perioade în care regimul termic al aerului a fost mai scăzut decât în mod obișnuit în 
aproape toate zonele de cultură. Temperaturile medii diurne ale aerului au fost 
cuprinse între -9...11°C în zilele calde, abaterile termice pozitive fiind de 1...12°C 
și -14...5°C în restul intervalului, mai scăzute cu 1...11°C în raport cu normele 
climatologice. Temperaturile minime din aer s-au situat între -21...5°C în 
majoritatea regiunilor, cele mai scăzute valori înregistrându-se în zonele 
depresionare, local producându-se îngheț la sol. Maximele din aer au oscilat între 
7...20°C, pe aproape întreg teritoriul.

La sfârșitul lunii decembrie 2018, grosimea stratului de zăpadă înregistra    
valori cuprinse între 1 cm și 10 cm, izolat în nord-vestul, nordul și estul Transilvaniei, 
estul Moldovei și nord-vestul Munteniei.

Precipitaţiile înregistrate în prima lună de iarnă a anului agricol 2018-2019, au 
fost reduse cantitativ (0-25 l/mp) și chiar absente în cea mai mare parte a Dobrogei, 
local în centrul Transilvaniei şi izolat în sudul și sud-vestul Olteniei. Valori normale 
(26-50 l/mp) de precipitații s-au semnalat pe suprafețe extinse din Moldova și 
Muntenia, local în estul, sudul și vestul Olteniei, în estul, sud-estul, sudul și centrul 
Transilvaniei şi izolat în vestul Crișanei, nord-vestul Banatului și sud-vestul Dobrogei. 
În cea mai mare parte a Maramureșului, Crișanei, Banatului și Olteniei, local în 
nordul, vestul, sudul și estul Transilvaniei, nordul, nord-vestul, vestul, centrul şi 
izolat în sudul și nord-estul Munteniei, precum şi în  sud-vestul și sud-estul Moldovei 
s-au înregistrat cantități ridicate (51-100 l/mp) de precipitații. Izolat, în centrul 
Maramureșului, precipitațiile au fost abundente (101-118 l/mp).

Aprovizionarea cu apă pe adâncimea de sol 0-100 cm în cultura grâului             
de toamnă, la data de 31 decembrie 2018, prezenta valori satisfăcătoare (900-   
1200 mc/ha), apropiate de optim (1200-1550 mc/ha) și optime (1550-1890 mc/ha)  
în majoritatea regiunilor agricole ale țării. Rezerva de umiditate din sol se încadra  
în limite scăzute (600-900 mc/ha/secetă pedologică moderată) și deosebit de 
scăzute (400-600 mc/ha/secetă pedologică puternică), în cea mai mare parte a 
Dobrogei, local în nordul, estul și sud-estul Munteniei, în sudul, estul, izolat în 
centrul, nordul și nord-estul Moldovei, precum şi în sudul și centrul Transilvaniei şi în 
nord-vestul Banatului, figura 7.

La data de 31 ianuarie 2019, grosimea stratului de zăpadă prezenta valori de 
11...25 cm, pe suprafețe extinse din Moldova, local în nordul Olteniei, izolat în   
estul și nord-estul Transilvaniei, nordul și centrul Maramureșului. Local în vestul, 
centrul și nordul Transilvaniei, estul, sudul, centrul, nordul Moldovei, în vestul și 
sudul Olteniei. Izolat, în vestul și sud-vestul Banatului, sud-estul și nord-vestul 
Crișanei şi nord-vestul Munteniei, stratul de zăpadă era nesemnificativ pentru 
agricultură (1-10 cm). Grosimi ale stratului de zăpadă cuprinse între 25 cm și 50 cm 
se semnalau izolat estul Moldovei și nord-estul Olteniei.

Pentru evaluarea condiţiilor de iernare a speciilor de toamnă, s-a analizat 
indicele termic specific sezonului rece (01 decembrie 2018-28 februarie 2019), 
respectiv cuantumul temperaturilor minime negative din aer (ΣTmin.≤                     
-10°C/unităţi de ger), ce caracterizează anotimpul rece prin asprimea iernii. Astfel, 
din analiza sumei temperaturilor minime negative din aer situate sub limitele critice 
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Fig. 7. Rezerva de umiditate pe profilul de sol 0-100 cm în cultura grâului de toamnă
la data de 31.12.2018

de rezistenţă a culturilor agricole (Tmin.≤-10°C), gerul a înregistrat o intensitate 
scăzută (0-10 „unități de ger”), ceea ce evidențiază o iarnă blândă în Dobrogea, 
Banat și Crișana, în cea mai mare parte a Olteniei și Munteniei, local în sud-vestul, 
nord-vestul și centrul Transilvaniei, precum şi în estul și izolat în sud-vestul și sud-
estul Moldovei. O iarnă normală, cu 11-30 „unități de ger” cumulate, s-a semnalat în 
Maramureș, pe suprafețe extinse din Moldova, local în nord-estul, centrul, sudul și 
estul Transilvaniei, în nordul, centrul, sudul și izolat vestul Munteniei dar şi în nordul 
și sudul Olteniei. O iarnă aspră (31-50 „unităţi de ger”) şi foarte aspră (>50 „unităţi 
de ger”) s-a semnalat în estul, sudul și sud-estul Transilvaniei, precum şi, local, în 
nordul Moldovei, figura 8.

Fig. 8. Unități de ger (∑Tmin.≤-10°C) înregistrate în intervalul XII.2018-II.2019
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În intervalul 01-28 februarie 2019, precipitațiile au fost reduse cantitativ              
(0-25 l/mp) sau chiar absente în Crișana, Maramureș, Dobrogea, pe suprafețe 
extinse din Moldova, Muntenia, Oltenia, Transilvania și Banat; normale (26-33 l/mp), 
izolat în nord-estul, estul și vestul Banatului, în centrul, sudul și sud-estul 
Transilvaniei, în nordul și vestul Olteniei, în vestul Munteniei și în estul Moldovei, 
figura 9.

Fig. 9. Precipitații căzute în luna februarie 2019

La sfârșitul lunii februarie 2019, în cultura grâului de toamnă, aprovizionarea cu 
apă pe profilul de sol 0-100 cm prezenta valori satisfăcătoare (900-1200 mc/ha), 
apropiate de optim (1200-1650 mc/ha) și optime (1650-2200 mc/ha), în majoritatea 
zonelor de cultură. Deficite de umiditate în sol (secetă pedologică moderată/600-
900 mc/ha și puternică/370-600 mc/ha) se înregistrau în nordul și centrul Dobrogei, 
local în nordul, estul și sud-estul Munteniei, în sudul, estul, şi izolat în centrul, nordul 
și nord-estul Moldovei, centrul și sud-estul Transilvaniei,precum şi în nord-vestul 
Banatului, figura 10.

Din punct de vedere fenologic, la culturile de toamnă s-a menținut stadiul de 
repaus vegetativ în aproape toată țara, în zilele cele mai calde semnalându-se 
reluări lente ale proceselor vegetative. De asemenea, pe suprafeţele agricole unde 
temperaturile minime din aer şi sol au scăzut sub limitele biologice critice de 
rezistenţă a plantelor (-7...-10...-15°C) şi în absenţa unui strat protector de zăpadă, 
a existat riscul deprecierii aparatului foliar prin brunificări (arsuri) şi degerături ale 
vârfului frunzelor, în special la culturile tardive, insuficient călite şi nepregătite 
pentru condiţiile de pe parcursul iernii, figura 11.

Cerealierele de toamnă (orz şi grâu) se aflau în fazele de răsărire, formare a 
frunzei a treia şi înfrăţire. Rapiţa parcurgea dezvoltarea aparatului foliar, plantele 
având în medie 4-9 frunze și cu o stare de vegetaţie a culturilor pe ansamblu bună     
şi medie, respectiv medie şi slabă în culturile tardive. La speciile pomicole și viticole 
s-a continuat starea de repaus vegetativ, în majoritatea plantaţiilor.
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Fig. 10. Rezerva de umiditate pe adâncimea de sol 0-100 cm 
în cultura grâului de toamnă la data de 28.02.2019

3. Caracterizarea agrometeorologică a 
primăverii 2019

Primăvara anului 2019 s-a caracterizat printr-o 
alternanță a zilelor normale sub aspect termic, cu 
intervale în care vremea a fost mai caldă decât în 
mod obișnuit, în cea mai mare parte a regiunilor 
agricole. La adâncimea de 5 cm în sol, respectiv   
10 cm, temperatura medie diurnă a prezentat 
valori optime desfăşurării în bune condiţii a 
proceselor de germinare-răsărire la speciile de 
primăvară din prima urgență semănate până la 
acea dată (borceag, mazăre, ovăz, orzoaică, 
lucernă), precum şi continuării pregătirii patului 
germinativ și însămânţării culturilor prăşitoare 
(floarea-soarelui, porumb). Spre sfârșitul 
perioadei, instabilitatea atmosferică a fost 
accentuată şi s-a manifestat prin ploi cu caracter 
de aversă, dar şi torenţiale, însoţite de descărcări 

electrice şi intensificări temporare ale vântului, local cu aspect de vijelie, precum şi 
prin căderi de grindină. Izolat, în nordul şi vestul ţării, vântul puternic asociat cu 
grindina (cu diametrul de 5-20 mm) au provocat pagube semnificative culturilor 
agricole, prin culcarea lanurilor în vetre, ruperea ramurilor tinere şi a coardelor, 
precum şi prin căderea fructelor la pomii fructiferi şi viţa de vie etc.

Fig. 11. Starea de vegetaţie a 
culturii de grâu de toamnă din 

zona Iași /CMR Moldova
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În vederea evaluării condiţiilor de iernare ale speciilor de toamnă, s-a analizat 
parametrul agrometeorologic ce caracterizează anotimpul rece, respectiv asprimea 
iernii, exprimat prin cuantumul temperaturilor medii diurne din aer situate sub 0°C 
(unităţi de frig) înregistrate în intervalul 01 noiembrie 2018-31 martie 2019. Din 
analiza „unităţilor de frig”/ΣTmed.≤0°C, se evidenţiază caracterul de iarnă blândă 
(<200 „unităţi de frig”), în Dobrogea, Muntenia, Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș, 
precum şi în cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei. Local, în nordul, vestul, 
estul și centrul Moldovei şi izolat în sud-estul Transilvaniei, s-a înregistrat o iarnă 
normală (201-300 „unităţi de frig”), iar o iarnă rece (301-400 „unităţi de frig”) și 
foarte rece (401-446 „unităţi de frig”) - local în depresiunile din estul Transilvaniei, 
figura 12.

Fig. 12. Unități de frig (∑Tmed.≤0°C) înregistrate în perioada XI 2018-III 2019

Precipitaţiile căzute pe parcursul lunii martie 2019 au fost reduse cantitativ      
și chiar absente (0-25 l/mp), în Dobrogea, Moldova, Oltenia, Banat, cea mai mare 
parte a Munteniei, Transilvaniei și Crișanei şi izolat în sud-vestul Maramureșului. 
Cantități normale de precipitații (26-48 l/mp) s-au semnalat pe suprafețe      
agricole extinse din Maramureș, local în nordul, nord-estul, sudul și sud-estul 
Transilvaniei, vestul, centrul, izolat în sudul și nordul Munteniei, precum şi în estul 
Crișanei, figura 13.

În intervalul 01 noiembrie 2018-31 martie 2019 (perioada formării rezervelor de 
apă în sol) s-au înregistrat precipitații deficitare, <200 l/mp (regim pluviometric 
foarte secetos, secetos și moderat de secetos) în Moldova, Dobrogea, cea mai mare 
parte a Munteniei, Transilvaniei, vestul și local sudul Crișanei, sudul și estul Olteniei, 
sud-vestul, vestul, nordul și nord-vestul Banatului şi în nord-vestul Maramureșului. 
Cantități optime de precipitații (201-300 l/mp) s-au semnalat pe suprafețe extinse 
din Maramureș, Oltenia, Banat, local în centrul, nordul, vestul, sudul și nord-vestul 
Munteniei, centrul și estul Crișanei, nordul, nord-vestul și izolat centrul 
Transilvaniei. Izolat în nordul Olteniei și centrul Maramureșului, precipitațiile s-au 
situat la valori ridicate (301-325 l/mp), figura 14.
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Fig. 13. Precipitații înregistrate în luna martie 2019

Fig. 14. Precipitații cumulate în perioada XI 2018-III 2019

Conținutul de umiditate pe adâncimea de sol 0-100 cm în cultura grâului                
de toamnă la data de 31 martie 2019, se încadra în limite scăzute (600-                         
900 mc/ha/secetă pedologică moderată) și deosebit de scăzute (secetă pedologică 
puternică/300-600 mc/ha și extremă/150-300 mc/ha) în Dobrogea, Moldova și 
Crișana, pe suprafețe agricole extinse din Transilvania și Muntenia, local în nordul    
și nord-vestul Banatului, izolat în sudul Olteniei. Aprovizionarea cu apă a solului 
prezenta valori satisfăcătoare (900-1200 mc/ha) până la apropiate de optim (1200-
1500 mc/ha) și optime (1500-2000 mc/ha), în Maramureș, cea mai mare parte a 
Olteniei, Banatului, local în vestul, nordul, centrul și sudul Munteniei, nordul, 
centrul și izolat în sud-vestul Transilvaniei, figura 15.
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Fig. 15. Rezerva de 
umiditate pe profilul de 
sol 0-100 cm în cultura 

grâului de toamnă
la data de 31.03.2019

Potenţialul termic al perioadei de trecere de la anotimpul de iarnă la primăvară 
este exprimat prin indicele de împrimăvărare (ΣTmed≥ 0°C), calculat la nivelul 
intervalului 01 februarie-10 aprilie 2019. Local, în depresiunile din estul 
Transilvaniei s-a înregistrat o împrimăvărare moderată (201-300 unităţi de căldură). 
O împrimăvărare normală (301-400 unităţi de căldură) s-a semnalat local în nord-
estul, centrul și sud-estul Transilvaniei, nordul, nord-estul, vestul și centrul 
Moldovei. În Maramureș, pe suprafețe agricole extinse din Transilvania și Moldova, 
local în nordul, centrul și izolat în sud-estul Dobrogei, nordul și estul Munteniei s-a 
înregistrat o împrimăvărare timpurie (401-500 unităţi de căldură). O împrimăvărare 
foarte timpurie (501-615 unităţi de căldură ) s-a semnalat în Banat, Crișana, Oltenia, 
cea mai mare parte a Munteniei, local în centrul, estul și sud-vestul Dobrogei şi izolat 
în sud-estul Moldovei și sud-vestul Transilvaniei, figura 16.

Fig. 16. Unități de 
căldură (∑Tmed.≥0°C) 
semnalate în perioada 

01.02-10.04.2019
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În prima decadă a lunii aprilie 2019, pe majoritatea suprafețelor agricole, 
temperatura solului la adâncimea de 10 cm prezenta valori cuprinse între 
12°C...17°C, limite favorabile parcurgerii fazelor incipiente de vegetație, respectiv 
germinare și răsărire, la culturile de primăvară semănate până la această dată, 
precum și pregătirii patului germinativ și efectuării lucrărilor de semănat la   
speciile prășitoare. Local, în zonele depresionare din estul Transilvaniei, valorile 
medii diurne ale temperaturii solului se situau între 9°C și 11°C, figura 17(a). 
Temperatura medie diurnă a solului la 10 cm adâncime, în decada 11-20 aprilie 2019, 
se încadra în limite optime (9°C...14°C) pentru desfășurarea fazelor de germinare, 
răsărire și înfrunzire la culturile prășitoare de floarea-soarelui și porumb deja 
semănate, figura 17(b). Valori mai scăzute, 6°C...8°C, se semnalau în nord-estul și 
local centrul teritoriului.

Fig. 17. Temperatura medie diurnă a solului la adâncimea de 10 cm, 
în intervalele 01-10.04.2019 (a) și 11-20.04.2019 (b)

(a)

(b)
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Regimul pluviometric în intervalul 01-30 aprilie 2019 s-a caracterizat prin 
cantități normale de precipitații (26-50 l/mp), în cea mai mare parte a 
Maramureșului, Moldovei, Transilvaniei și Crișanei, local în estul, centrul și        
sudul Olteniei, nordul, vestul, estul și centrul Munteniei, în sudul și izolat în centrul, 
vestul și nordul Dobrogei. Valori ridicate ale preciptațiilor (51-75 l/mp) s-au 
semnalat pe suprafețe extinse din Banat, local centrul și vestul Transilvaniei, estul 
Crișanei, nordul Olteniei, sudul, vestul, estul și nord-vestul Moldovei, nordul, 
centrul, sudul, sud-vestul și izolat nord-vestul Munteniei, estul Dobrogei. Izolat      
în nord-estul, estul și centrul Dobrogei, estul și sudul Transilvaniei, sud-estul 
Munteniei, nord-vestul Maramureșului și Banatului, precipitațiile au fost    
deficitare (10-25 l/mp). Cantități abundente (76-100 l/mp) și chiar excedentare 
(101-110 l/mp) s-au semnalat local în sudul Banatului, în nord-vestul și vestul 
Olteniei şi izolat în centrul Munteniei, figura 18.

Fig. 18. Precipitații semnalate în luna aprilie 2019

La data de 30 aprilie 2019, conținutul de umiditate pe profilul de sol 0-100 cm   
în cultura grâului de toamnă, prezenta valori scăzute (600-900 mc/ha) și deosebit  
de scăzute (210-600 mc/ha), seceta pedologică fiind moderată, puternică și, local, 
extremă, în Dobrogea, pe suprafețe agricole extinse din Transilvania și Moldova, 
local în nordul și estul Munteniei, izolat în nord-vestul Banatului, vestul și sudul 
Crișanei, sudul și estul Olteniei. Rezerva de apă din sol se încadra în limite 
satisfăcătoare (900-1300 mc/ha), apropiate de optim (1300-1600 mc/ha) și izolat 
optime (1600-2020 mc/ha), în Maramureș, cea mai mare parte a Olteniei, Banatului, 
vestul și local în nordul, centrul și sudul Munteniei, nordul, vestul și izolat în        
sud-vestul și sudul Transilvaniei, sud-vestul, nord-vestul și estul Moldovei şi în vestul 
Crișanei, figura 19.

Rezerva de umiditate în stratul de sol 0-20 cm în cultura de porumb se situa în 
limite satisfăcătoare (200-300 mc/ha), până la apropiate de optim (300-350 mc/ha) 
și optime (350-570 mc/ha) pe aproape întreg teritoriul agricol. Deficite de apă în   
sol (secetă pedologică moderată/150-200 mc/ha, puternică/100-150 mc/ha și 
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extremă/Co-100 mc/ha) se înregistrau pe suprafețe extinse din Dobrogea, local în 
nord-estul și estul Munteniei, izolat în estul și sudul Olteniei, centrul Transilvaniei, 
nord-vestul Banatului şi sudul Moldovei, figura 20.

Fig. 20. Rezerva de umiditate pe profilul de sol 0-100 cm
în cultura grâului de toamnă la data de 30.04.2019

La nivelul lunii mai 2019, au căzut precipitații abundente, 101-125 l/mp și chiar 
excedentare 126-238 l/mp, în Maramureș, Crișana și Banat, cea mai mare parte a 
Transilvaniei, nordul, nord-vestul și local în vestul și estul Moldovei, nordul Olteniei, 
nord-vestul, centrul și sudul Munteniei. Cantități ridicate de precipitații (51-100 
l/mp) s-au semnalat pe suprafețe extinse din Moldova, local în nordul, centrul, sudul 
și nord-vestul Munteniei, în vestul, nordul și sud-estul Olteniei, sudul și sud-estul 

Fig. 19. Rezerva de umiditate pe adâncimea de sol 0-100 cm
în cultura grâului de toamnă la data de 30.04.2019
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Transilvaniei şî izolat în sud-vestul Dobrogei. Valori normale (26-50 l/mp) s-au 
înregistrat în cea mai mare parte a Olteniei, în sud-estul, estul și izolat în vestul 
Munteniei, local în sudul și sud-estul Moldovei, centrul și, izolat, vestul, sud-vestul și 
estul Dobrogei. Izolat, în nordul, nord-estul, estul și sud-estul Dobrogei şi în sud-
estul Munteniei, s-au semnalat precipitații reduse cantitativ (8-25 l/mp), figura 21.

Fig. 21. Cantități de precipitații căzute în luna mai 2019

La sfârşitul lunii mai 2019, aprovizionarea cu apă accesibilă plantelor de grâu  
de toamnă pe profilul de sol 0-100 cm se încadra în limite satisfăcătoare (950-          
1250 mc/ha), apropiate de optim (1250-1700 mc/ha) și optime (1700-2320 mc/ha)    
în cea mai mare parte a zonelor de cultură. Deficite de umiditate în sol                   
(secetă pedologică moderată/650-950 mc/ha, puternică/350-650 mc/ha și 
extremă/Co-350 mc/ha) se înregistrau în Dobrogea, pe suprafețe agricole extinse 
din Oltenia și Muntenia, precum şi în sudul și, local, în estul Moldovei, figura 22(a).  
În cultura de porumb, rezerva de umiditate în stratul de sol 0-50 cm, se situa în  
limite satisfăcătoare (450-650 mc/ha) până la apropiate de optim (650-950 mc/ha)  
și optime (950-1200 mc/ha), în majoritatea regiunilor agricole. În Dobrogea, cea  
mai mare parte a Olteniei, local în nord-estul, estul, sud-estul, vestul și sud-vestul 
Munteniei şi izolat în sudul și sud-estul Moldovei, conținutul de umiditate din         
sol prezenta valori scăzute și deosebit de scăzute, seceta pedologică fiind        
moderată (350-450 mc/ha), puternică (250-350 mc/ha) și extremă (Co-250 mc/ha), 
figura 22(b).

Procesele biologice ale speciilor de câmp şi pomi-viticole au avut o evoluţie      
în general normală pe aproape întreg teritoriul agricol, ritmurile de vegetaţie fiind 
uşor mai intensificate în zonele de câmpie din sudul şi vestul ţării, îndeosebi pe 
suprafeţele cu o bună aprovizionare cu apă în sol. Sub aspect fenologic, orzul şi grâul 
de toamnă, în funcţie de data semănatului, condiţiile pedo-climatice şi agrotehnica 
aplicată, se aflau în diferite faze de vegetaţie. Astfel, cele semănate în perioada 
optimă parcurgeau predominant fazele de „burduf”, înspicare şi înflorire, în 
majoritatea zonelor de cultură, iar în Moldova, Dobrogea şi Oltenia se declanşa 
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(a)

(b)

Fig. 22. Rezerva de umiditate în cultura grâului de toamnă (profilul de sol 0-100 cm)/(a) 
și în cultura de porumb (stratul de sol 0-50 cm)/(b), la data de 31.05.2019

maturitatea în lapte. Starea de vegetaţie s-a menţinut în general bună şi medie, 
plantele având un număr mediu de 10-17 frunze, dintre care 1-6 bazale erau 
îngălbenite sau uscate, cu o talie de 70-114 cm şi o densitate de 500-650 plante/mp. 
În culturile semănate după data de 20 octombrie 2018 au predominat fazele de 
alungire a paiului, „burduf” şi înspicare, plantele având o uniformitate şi 
vigurozitate medie şi slabă. Rapiţa semănată pe unele suprafeţe din Dobrogea, 
Muntenia, Moldova, Transilvania şi Crişana parcurgea formarea silicvelor şi a 
boabelor în silicve. La floarea-soarelui, predominante au fost fazele de dezvoltare a 
primei perechi de frunze şi înfrunzirea (6-18 frunze), cu o stare de vegetaţie a 
plantelor în general bună, figura 23(a). Cultura de porumb îşi continuă răsărirea, 
formarea frunzei a treia şi înfrunzirea (4-11 frunze) în cea mai mare parte a 
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regiunilor agricole, uniformitatea şi vigurozitatea plantelor fiind pe ansamblu bună 
şi medie, figura 23(b). În centrul, estul şi nord-vestul ţării, la sfecla de zahăr s-au 
semnalat răsărirea şi dezvoltarea primei perechi de frunze. Cartoful îşi definitiva 
încolţirea, continuându-se în bune condiţii formarea/creşterea lăstarilor şi 
începutul tuberizării la soiurile timpurii de consum.

(a) (b)

Fig. 23. Starea de vegetație la cultura de floarea-soarelui (a) și porumb (b),
din zona Călărași / CMR Dobrogea

4. Caracterizarea agrometeorologică a verii 2019

Pe ansamblu, vara 2019 s-a caracterizat printr-o vreme mai caldă decât în     
mod obișnuit, chiar caniculară în zonele de câmpie. Temperaturile medii diurne     
ale aerului au fost cuprinse între 14...31°C, valori mai ridicate cu 1...10°C 
comparativ cu mediile multianuale în majoritatea zonelor de cultură. Temperaturile 
maxime din aer au fost cuprinse între 16...38°C în cea mai mare parte a țării, cele 
mai ridicate valori (35...38°C) înregistrându-se izolat în sudul şi vestul ţării în    
zilele de 27 şi 28 iulie 2019. În lunile iunie și iulie, precipitaţiile înregistrate au fost 
predominant sub formă de ploi locale cu caracter de aversă, uneori torenţiale, 
însoţite de descărcări electrice şi intensificări temporare ale vântului, izolat cu 
aspect de vijelie, care local au afectat parțial cerealierele de toamnă (culcarea 
lanurilor în vetre), dar și speciile pomi-viticole (ruperea ramurilor/lăstarilor), 
precum şi căderi de grindină, în cea mai mare parte a ţării. De asemenea, local, 
cantitățile de apă au fost mai însemnate din punct de vedere agricol. În luna august  
s-au înregistrat precipitații nesemnificative din punct de vedere agricol, la nivelul 
întregii țări.
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Pe parcursul lunii iunie 2019, precipitaţiile înregistrate la stațiile meteorologice 
reprezentative pentru teritoriul agricol al țării au fost ridicate (51-100 l/mp), 
abundente (101-125 l/mp) și chiar excedentare (126-269 l/mp), în aproape toată 
țara, cu excepția unor suprafețe din sud-estul, centrul și nord-vestul teritoriului 
agricol, unde s-au semnalat cantități normale (26-50 l/mp) și deficitare (4-25 l/mp) 
de precipitații, figura 24.

Fig. 24. Precipitații căzute 
pe parcursul lunii iunie 2019

În intervalul 01 mai-30 iunie 2019, care corespunde perioadei critice de 
vegetație la culturile de toamnă aflate la în fazele fenologice de înspicare,  
înflorire, formare și umplerea bobului, cantitățile de precipitații au fost optime 
(151-200 l/mp), ridicate (201-300 l/mp), abundente (301-350 l/mp) și, local, 
excedentare (351-449 l/mp), în cea mai mare parte a regiunilor agricole. Pe 
suprafețe extinse din Dobrogea, estul și local nordul, nord-estul și sud-estul 
Munteniei şi izolat în sud-estul Moldovei și centrul Transilvaniei, regimul 
pluviometric a fost secetos şi moderat de secetos (<150 l/mp), figura 25.

Fig. 25. Cantități de 
precipitații cumulate în 

intervalul mai-iunie 2019
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Rezerva de umiditate în cultura grâului de toamnă pe profilul de sol 0-100 cm    
la sfârșitul lunii iunie 2019 se situa în limite satisfăcătoare (950-1250 mc/ha) până   
la apropiate de optim (1250-1750 mc/ha) și optime (1750-2270 mc/ha), în 
majoritatea zonelor de cultură. În Dobrogea, estul, local în nordul și sud-estul 
Munteniei, sudul și sud-estul Moldovei, izolat în nord-vestul Banatului, sudul 
Transilvaniei și al Olteniei, s-au înregistrat deficite de apă în sol, seceta     
pedologică fiind moderată (650-950 mc/ha), puternică (350-650 mc/ha) și    
extremă (Co-350 mc/ha), figura 26(a). În cultura de porumb, aprovizionarea cu apă  
a plantelor pe adâncimea de sol 0-100 cm se încadra în limite satisfăcătoare (950-
1250 mc/ha), apropiate de optim (1250-1750 mc/ha) și optime (1750-2230 mc/ha), 
pe aproape întreg teritoriul agricol. Conținutul de umiditate din sol prezenta    
valori scăzute (secetă pedologică moderată/650-950 mc/ha) și deosebit de scăzute 
(secetă pedologică puternică/350-650 mc/ha și extremă/Co-350 mc/ha) în 
Dobrogea, estul și local sud-estul Munteniei, izolat sud-estul Moldovei, figura 26(b).

Fig. 26. Rezerva de umiditate pe adâncimea de sol 0-100 cm în cultura grâului de 
toamnă (a) și în cultura neirigată de porumb (b), la data de 30.06.2019.
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La data de 31 Iulie 2019, în cultura neirigată de porumb, conţinutul de umiditate         
pe profilul de sol 0-100 cm, prezenta valori scăzute (secetă pedologică moderată/600-     
900 mc/ha) şi deosebit de scăzute (secetă pedologică puternică/300-600 mc/ha şi 
extremă/Co-300 mc/ha), în Maramureș, Dobrogea, cea mai mare parte a Banatului, 
Transilvaniei, estul, local nordul, centrul și sudul Munteniei, sudul, estul, centrul, nordul și 
nord-estul Moldovei, vestul Crișanei. În Oltenia, pe suprafeţe agricole extinse din Moldova, 
vestul, local nordul și sudul Munteniei, vestul și sud-vestul Crișanei, estul și sud-estul 
Transilvaniei, izolat nord-vestul Banatului, rezerva de apă din sol se încadra în limite 
satisfăcătoare (900-1500 mc/ha) și apropiate de optim (1500-1630 mc/ha), figura 27.

Fig. 27. Rezerva de umiditate în cultura neirigată de porumb pe profilul de sol 0-100 cm, 
la data de 31.07.2019

Pentru evaluarea condiţiilor agrometeorologice din perioada cu cerinţe maxime 
faţă de apă ale culturilor agricole (iunie-august) s-au prelucrat date privind 
intensitatea şi durata fenomenului de „arşiţă”. Astfel, analiza „arşiţei” exprimată 
prin intensitate (Tmax.≥32C/unităţi de „arşiţă”) şi durată (număr de zile), a 
evidenţiat faptul că, în intervalul 01 iunie-31 august 2019, atât cuantumul unităţilor, 
cât şi numărul de zile de „arşiţă” au fost reduse sau chiar absente (0-10 unităţi de 
„arşiţă” / 0-10 zile), în cea mai mare parte a Transilvaniei, local vestul, nordul, 
centrul și estul Moldovei, estul și sud-estul Dobrogei. O intensitate moderată a 
fenomenului de „arşiţă” (11-30 unităţi de „arşiţă” / 11-20 zile) s-a semnalat local în 
centrul, sudul și nord-vestul Transilvaniei, nordul, estul, sudul și centrul Moldovei, 
nordul și izolat vestul Olteniei, vestul Munteniei și centrul Dobrogei. Local în nord-
estul, estul și sud-vestul Banatului, sudul și izolat estul Moldovei, estul Crișanei, 
centrul Maramureșului, nordul Munteniei, estul Olteniei, sud-vestul Dobrogei și al 
Transilvaniei, s-a înregistrat o intensitate ridicată a arșiței (31-50 unităţi de „arşiţă” 
/ 21-30 de zile). O intensitate accentuată a fenomenului de arşiţă (>51 unităţi de 
„arşiţă” / >31 zile) s-a menținut în cea mai mare parte a Olteniei, Munteniei și 
Crișanei, local nordul și vestul Banatului, izolat în nord-vestul Maramureșului, sud-
estul Moldovei, nordul și centrul Dobrogei, figura 28.
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Fig. 28. Unități de arșiță 
(∑Tmax.≥32°C) în intervalul 

iunie-august 2019

În perioada de consum maxim faţă de apă al plantelor agricole, respectiv 
intervalul iunie-august, s-au semnalat cantităţi optime (201-300 l/mp) și ridicate de 
precipitaţii (301-390 l/mp), pe aproape întreg teritoriul. Pe suprafeţe agricole 
extinse din vestul, centrul, sud-estul şi local estul țării, precipitaţiile au fost 
deficitare (<200 l/mp), figura 29.

Fig. 29. Precipitații 
înregistrate în perioada 

iunie-august 2019

Pe parcursul anului agricol septembrie 2018-august 2019, regimul pluviometric a 
prezentat valori deficitare (<600 l/mp) în majoritatea regiunilor agricole și doar 
local în nordul, vestul, estul și sudul ţării, cantităţile de precipitaţii au fost optime 
(601-700 l/mp) și ridicate (701-888 l/mp). Astfel, precipitaţiile cumulate în perioada 
01 septembrie 2018-31 august 2019 au fost:

deficitare, 207-600 l/mp (regim pluviometric secetos şi moderat de secetos), în 
Dobrogea, cea mai mare parte a Olteniei, Munteniei, Moldovei și Banatului, local 
vestul Crișanei, centrul, sudul și izolat în vestul Transilvaniei si nord-vestul 
Maramureșului;
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optime, 601-700 l/mp (regim pluviometric optim), local în nordul, nord-vestul, 
centrul, estul și sud-vestul Transilvaniei, nordul, centrul și sudul Munteniei, 
centrul și estul Crișanei, nordul și estul Olteniei, nord-vestul, vestul și centrul 
Moldovei şi nord-estul Banatului;

ridicate, 701-888 l/mp (regim pluviometric ridicat), local în centrul și nordul 
Maramureșului, estul și vestul Banatului, nordul și nord-estul Olteniei, nord-
vestul și vestul Munteniei, estul Crișanei, izolat vestul Moldovei și nord-estul 
Transilvaniei, figura 30.

Fig. 30. Cantități de 
precipitații căzute în anul 
agricol IX 2018-VIII 2019

În cultura neirigată de porumb, rezerva de umiditate pe adâncimea de sol                         
0-100 cm la sfârşitul lunii august 2019 se situa în limite scăzute (650-950 mc/ha) şi 
deosebit de scăzute (Co-650 mc/ha), seceta pedologică fiind moderată, puternică şi 
extremă în majoritatea regiunilor agricole. Conţinutul de apă din sol prezenta valori 
satisfăcătoare (950-1510 mc/ha), local în nordul, estul, centrul și sud-estul 
Transilvaniei, centrul, vestul și izolat în nord-vestul Moldovei, nord-vestul Munteniei 
și nordul Olteniei, figura 31.

Fig. 31. Rezerva de 
umiditate în cultura 

neirigată de porumb pe 
adâncimea de sol 0-100 cm, 

la data de 31.08.2019
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Ca urmare a temperaturilor din aer şi sol mai ridicate decât în mod obişnuit 
asociate cu deficite de apă în sol, ritmurile de vegetaţie la culturile agricole au fost 
forţate, semnalându-se deprecierea stării de vegetaţie la speciile prăşitoare prin 
uscarea aparatului foliar, subdimensionarea elementelor de rod (ştiuleţi de 
dimensiuni reduse şi boabe şiştave). Floarea-soarelui își definitiva maturitatea în 
cearǎ, aflându-se predominant la maturitate deplinǎ şi recoltare, la nivelul întregii 
ţǎri, figura 32(a). În funcţie de data semănatului şi agrotehnica aplicată, la porumb 
s-au semnalat fazele de maturitate ceară şi deplină, precum şi local recoltarea la 
hibrizii extratimpurii şi timpurii, figura 32(b).

(a) (b)

Fig. 32. Starea de vegetaţie la cultura de floarea-soarelui (a) și porumb (b) 
din zona Cluj / Rețeaua națională de agrometeorologie-CMR Transilvania Nord

În principalele bazine specializate, sfecla de zahăr îşi continua îngroşarea    
axei hipocotile şi acumularea zahărului în rădăcină. Cultura de cartof a parcurs 
fazele de creştere a tuberculilor, îngălbenire şi uscare a vrejilor, precum şi recoltare 
la soiurile de vară ajunse la maturitatea tehnologică. În cea mai mare parte a 
plantaţiilor pomi-viticole s-au semnalat coacerea fructelor/boabelor şi acumularea 
zahărului, precum şi recoltarea la speciile de sezon, în funcţie de atingerea 
maturităţii de consum.

5. Concluzii

În perioada însămânţării culturilor de toamnă (intervalul septembrie-octombrie 
2018), precipitaţiile înregistrate la stațiile agrometeorologice caracterizează un 
regim pluviometric secetos și moderat de secetos, cantitățile de apă fiind deficitare 
(sub 80 l/mp) pe aproape întreg teritoriul agricol al țării. Local, în centrul 
Transilvaniei, nordul Maramureșului, sud-estul și izolat în estul Crișanei s-au 
semnalat valori optime ale precipitațiilor.

În intervalul noiembrie 2018-martie 2019, respectiv în perioada formării 
rezervelor de apă în sol, s-au înregistrat precipitații deficitare (regim pluviometric 
foarte secetos, secetos și moderat de secetos) în Moldova, Dobrogea, cea mai mare 
parte a Munteniei, Transilvaniei, vestul și local sudul Crișanei, sudul și estul Olteniei, 
sud-vestul, vestul, nordul și nord-vestul Banatului, în nord-vestul Maramureșului. 
Cantități optime de precipitații s-au semnalat pe suprafețe extinse din Maramureș, 
Oltenia, Banat, local în centrul, nordul, vestul, sudul și nord-vestul Munteniei, 
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centrul și estul Crișanei, nordul, nord-vestul și izolat centrul Transilvaniei. Izolat în 
nordul Olteniei și centrul Maramureșului, precipitațiile s-au situat la valori ridicate.

În lunile mai și iunie din anul 2019, instabilitatea atmosferică s-a manifestat prin 
ploi cu caracter de aversă, uneori torențiale, acestea fiind însoțite de descărcări 
electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, izolat cu aspect de vijelie şi 
căderi de grindină, care local au afectat parțial cerealierele de toamnă (culcarea 
lanurilor în vetre), dar și speciile pomi-viticole (ruperea ramurilor/lăstarilor), în 
majoritatea regiunilor agricole.

Cantitățile de precipitații căzute pe parcursul perioadei critice faţă de apă (mai-
iunie 2019) a plantelor de grâu de toamnă au fost optime, ridicate, abundente și 
chiar excedentare, în cea mai mare parte a regiunilor agricole. Pe suprafețe extinse 
din Dobrogea, estul și local nordul, nord-estul și sud-estul Munteniei, izolat în sud-
estul Moldovei și centrul Transilvaniei, regimul pluviometric a fost secetos şi moderat 
de secetos.

La sfârșitul lunii iunie 2019, rezerva de umiditate pe profilul de sol 0-100 cm în 
cultura grâului de toamnă se situa în limite satisfăcătoare până la apropiate de  
optim și optime, în majoritatea zonelor de cultură. În Dobrogea, estul, local în 
nordul și sud-estul Munteniei, sudul și sud-estul Moldovei, izolat în nord-vestul 
Banatului, sudul Transilvaniei și al Olteniei, s-au înregistrat deficite de apă în sol, 
seceta pedologică fiind moderată, puternică și extremă. Producţiile obținute au fost 
în medie cuprinse între 5200-6400 kg/ha, îndeosebi pe suprafețele cu o bună 
aprovizionare cu apă a solului, pe terenurile agricole cu deficite de umiditate în sol, 
acestea fiind mai scăzute.

În intervalul iunie-august (perioada de consum maxim faţă de apă al plantelor 
agricole), s-au semnalat cantităţi optime și ridicate de precipitaţii, pe aproape 
întreg teritoriul. Pe suprafeţe agricole extinse din vestul, centrul, sud-estul şi local 
estul țării, precipitaţiile au fost deficitare, cumulând valori sub 200 l/mp.

La nivelul anului agricol septembrie 2018-august 2019, regimul pluviometric      
a prezentat valori scăzute și local deosebit de scăzute în majoritatea regiunilor   
(<600 l/mp). Local în nordul, vestul, estul și sudul teritoriului agricol, s-au semnalat 
cantităţi optime și ridicate de precipitaţii.

În cultura neirigată de porumb, rezerva de umiditate pe adâncimea de sol                 
0-100 cm la data de 31 august 2019 se situa în limite scăzute şi deosebit de scăzute, 
seceta pedologică fiind moderată, puternică şi extremă, în majoritatea regiunilor 
agricole. Conţinutul de apă din sol prezenta valori satisfăcătoare, local în nordul, 
estul, centrul și sud-estul Transilvaniei, centrul, vestul și izolat în nord-vestul 
Moldovei, nord-vestul Munteniei și nordul Olteniei.

Ca urmare a temperaturilor din aer şi sol mai ridicate decât în mod obişnuit, 
asociate cu deficite de apă în sol, ritmurile de vegetaţie la culturile agricole au fost 
forţate, semnalându-se deprecierea stării de vegetaţie la speciile prăşitoare prin 
uscarea aparatului foliar şi subdimensionarea elementelor de rod (ştiuleţi de 
dimensiuni reduse şi boabe şiştave).

*Rezervele de umiditate sunt determinate prin metoda bilanțului apei în sol 
utilizând datele meteorologice înregistrate la stațiile meteorologice cu program 
agrometeorologic din cadrul rețelei Administrației Naționale de Meteorologie. 
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Valorile de umiditate sunt validate de măsurători directe efectuate cu senzori de 
umiditate, în platformele agrometeorologice.
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IMPACTUL VARIABILITĂŢII / SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 

ASUPRA CULTURILOR AGRICOLE

În cadrul Laboratorului de Agrometeorologie, pe parcursul anului 2019
cercetările în domeniul impactului schimbărilor climatice asupra culturilor agricole 
s-au desfășurat atât în cadrul Programelor: „AII5- Activităţile agrometeorologice 
operaţionale privind analiza dinamicii parametrilor meteorologici cu impact asupra 
agriculturii”, A.IV.8 "Implementarea și gestionarea infrastructurii rețelei naționale 
de meteorologie și dezvoltarea de aplicații dedicate în contextul schimbărilor 
climatice actuale și previzibile", A.III.5 – ”Perfecţionarea metodelor de evaluare şi 
predicţie a impactului fenomenelor meteorologice extreme (secetă, exces de 
umiditate, arşiţă, caniculă, ger, grindină etc.) asupra culturilor agricole pentru 
dezvoltarea de servicii agroclimatice'', cât și a proiectelor internaționale "Metode 
inovative bazate pe date si tehnici satelitare utilizate pentru implementarea unui 
sistem suport decizional privind managementul resurselor de apă în agricultură"/ 
IRIDA, finanţat prin Programul ERA-NET Cofund Water Works 2014, DRI-DANUBE- 
"Riscul secetei în regiunea Dunării" şi CAMARO-D- "Metode de management avansat 
privind impactul utilizării terenurilor asupra regimului apelor din bazinul 
hidrografic al Dunării", ambele în cadrul Programul INTERREG, Programul de 
Cooperare Transnațională pentru regiunea Dunării.

I. Activitate Operaţională şi de cercetare. 

II. Participare în cadrul proiectelor naţionale şi internaţionale.
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I. Activitate Operaţională şi de cercetare 

Pe parcursul perioadei ianuarie-decembrie 2019, Programul Agrometeorologic 
Operaţional şi de deservire a informaţiilor de specialitate din cadrul temei 
A.II.5, s-au realizat 47 de buletine agrometeorologice săptămânale la nivel de ţară 
(care conţin diagnoze şi prognoze, 921 hărţi tematice, 141 tabele (cu valorile 
maxime şi minime ale temperaturii aerului şi solului, cantităţi maxime şi minime    
de precipitaţii pe regiuni agricole şi în intervalele de referinţă specifice    
buletinelor agrometeorologice săptămânale) şi 101 imagini digitale ce redau   
starea de vegetaţie a culturilor agricole în platformele agrometeorologice aflate  
sub observaţie în cadrul programului de măsurători agrometeorologice de la cele    
66 de staţii meteorologice cu program agrometeorologic din reţeaua naţională.

S-au elaborat 365 prognoze agrometeorologice săptămânale regionale, 
(Oltenia-52, Muntenia-53, Moldova-52, Transilvania şi Maramureş-52, Dobrogea-52, 
Banat-Crişana-52 şi 52 progoze la nivel de ţară). Aceste prognoze agrometeorologice 
conţin informaţii privind evoluţia condiţiilor meteorologice şi agrometeorologice, 
recomandări de specialitate referitoare la calendarul agricol specific perioadei de 
interes si 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%.

Pentru revistele de specialitate, s-au elaborat diagnoze şi prognoze agrometeo-
rologice săptămânale sau lunare, ce conţin informaţii despre evoluţia condiţiilor 
meteorologice şi agrometeorologice din intervalele de referinţă şi recomandări în 
vederea efectuării lucrărilor în câmp, în funcţie de gradul de aprovizionare cu apă a 
solurilor şi starea fito-sanitară a culturilor agricole la nivelul întregii ţări (75 articole 
în anul ianuarie-decembrie 2019):

· Revista “Profitul Agricol”- 51 articole;

· Revista “Ferma”- 12 articole;

· GROUPAMA - 12 articole.

Actualizarea în fiecare zi pe pagina web a Administraţiei Naţionale de 
Meteorologie (http://www.meteoromania.ro) a informaţiilor privind prognoza 
agrometeorologică (interval de anticipaţie de 7 zile), 251 prognoze.

Elaborarea zilnică a informaţiilor privind diagnoza şi prognoza agrometeo-
rologică (http://anm.meteoromania.ro/meteoinfo/prowebmpd.aspx), interval de 
2 zile, pentru AGRO TV, 251 prognoze.

IANUARIE-DECEMBRIE 2019

TOTAL prognoze 1237 (Buletine 47, Regionale 365, Reviste 75, Agro tv 250, 
Actualizare ţară site 250, Aplicaţia SIVECO 250).

Hărţi 921 (rezerve, precipitaţii, indici, sol, ETR, nr. zile cu pp sub 1 l/mp etc.).

Tabele 141

Imagini 101

În cadrul temei de cercetare A.IV.8 Implementarea și gestionarea 
infrastructurii rețelei naționale de meteorologie și dezvoltarea de aplicații 
dedicate în contextul schimbărilor climatice actuale și previzibile, prin 
Aplicația Națională, în anul 2019 s-au recepționat de la cele 66 de stații 
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meteorologice incluse în sistemul de monitoring agrometeorologic la nivel național, 
52 informări de fenologie (fig. 1 și 2) transmise până la ora 11.00, în fiecare zi de 
miercuri, 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. 

Fig. 1. Lista datelor fenologice din anul 2019 
(anul agricol septembrie 2018 - august 2019)

Fig. 2. Lista datelor fenologice din anul 2019 
(anul agricol septembrie 2019 - august 2020)

Raportările fenologice includ informații de specialitate detaliate ale culturilor 
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 
vigurozitatea, gradul de îmburuienare, culoare, densitate, boli/dăunători etc.
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În fiecare zi de miercuri, până la orele 14.00, s-au efectuat verificări privind 
numărul de stații agrometeorologice care au transmis datele în termenul stabilit, 
figura 3. În cazul în care, din motive tehnice, aceste informări nu au putut fi 
recepționate integral (de la toate stațiile), s-a solicitat retransmiterea și corecția 
informațiilor, astfel încât toate datele să fie complete și folosite în elaborarea 
buletinelor agrometeorologice zilnice, săptămânale și lunare.

Fig. 3. Prezentarea situației raportărilor fenologice transmise de la stațiile 
agrometeorologice în perioada 06.03.2019 - 12.03.2019

În reţeaua agrometeorologică sunt incluse 66 de staţii meteorologice, 
distribuite uniform pe teritoriul agricol, cu program complet de determinare a 
umidităţii solului, în vederea monitorizării continue a stării de umiditate a solurilor 
din zonele agricole ale României. Decadal, în Aplicația Națională Agro Meteo, s-au 
transmis raportările referitoare la măsurătorile de umiditate a solului, de la stațiile 
meteorologice cu program agrometeorologic specializat, figurile 4 și 5.

Fig. 4. Lista raportărilor de umiditate a solului din anul 2019
(anul agricol septembrie 2018 - august 2019).
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Fig.5. Lista raportărilor de umiditate a solului din anul 2019
(anul agricol septembrie 2019 - august 2020)

În anul 2019, au fost recepționate 36 informări de umiditate pentru culturile 
agricole și speciile pomi-viticole, care au cuprins informații privind capacitatea      
de apă utilă a solului și rezerva de umiditate accesibilă plantelor, măsurătorile 
realizându-se la adâncimile de 0-20 cm, 0-50 cm, 0-100 cm, precum și date ale 
coeficientului de ofilire, (figura 6).

Fig. 6. Centralizarea raportărilor de umiditate a solului din perioada 
01.11.2019-10.11.2019 în culturile de grâu de toamnă, porumb, viță de vie și pomi 

fructiferi, din regiunea agricolă Dobrogea.

În lunile ianuarie şi februarie 2019, în platformele agrometeorologice nu s-au 
efectuat măsurători de umiditate a solului, din cauza condițiilor meteorologice 
locale (sol înghețat), culturile aflându-se în stadiul de repaus biologic. Măsurătorile 
de umiditate au fost reluate în momentul în care condițiile meteorologice locale    
au permis efectuarea acestora.
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Verificările privind măsurătorile de umiditate a solului s-au efectuat în 
următoarea zi lucrătoare după încheierea fiecărei decade, până la ora 16.00, (în 
zilele de 11, 21, 31, cu excepția zilelor de week-end sau sărbători legale, când 
termenul se decalează în prima zi lucrătoare sau în situația unei probleme 
tehnice/funcționale apărute și care necesită asistență de specialitate).

În Aplicația Agro Meteo, decadal se verifică transmiterea raportărilor de 
umiditate de la Centrele Meteorologice Regionale din țară. În situația în care, din 
motive tehnice, aceste informări nu au putut fi recepționate integral (de la toate 
stațiile), s-a solicitat retransmiterea și corecția informațiilor.

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 cm, 0-50 cm, 0-100 cm). 

Ca urmare a extragerii informărilor de fenologie și umiditate a solului, din 
Aplicația Agro Meteo s-au exportat fișiere în format PDF și CSV, figura 7.

Fig. 7. Extragerea datelor de umiditate a solului din Aplicația Agro Meteo 
în format PDF și CSV în intervalul 01.07.2019-10.07.2019, 

în cultura de floarea-soarelui/ CMR Oltenia

Astfel, pentru testarea și validarea funcționării tehnice, s-au exploatat 
aplicațiile privind gestionarea fluxului de date meteorologice la nivelul celor                  
31 SMA, în scopul asigurării transmiterii în timp real a măsurătorilor parametrilor 
meteorologici pentru intervalul ianuarie – decembrie 2019. În acest sens, au fost 
transmise 96360 mesaje meteorologice SYNOP care includ următorii parametri 
meteorologici: temperatura aerului (ordinară, minimă, maximă), umezeala relativă 
a aerului, temperatura punctului de rouă, cantități de precipitații, viteza și direcția 
vântului, nebulozitatea totală, nebulozitatea inferioară, înălțimea bazei norilor, 
genul norilor, tipul fenomenului atmosferic, vizibilitatea orizontală, temperatura la 
suprafața solului, starea suprafeței solului, temperatura apei mării, înălțimea 
valurilor, durata de strălucire a Soarelui, radiația solară globală, radiația solară 
netă.
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În anul 2019, sistemul de colectare, stocare și prelucrare a datelor 
agrometeorologice, în cadrul aplicației de monitoring agrometeorologic la nivel 
național și local, a asigurat transmiterea datelor de temperatură a solului, 
fenologice și de umiditate a solului de la cele 66 de platforme agrometeorologice 
stabilite la nivel național. În total, au fost transmise 24090 mesaje 
agrometeorologice zilnice şi 2376 mesaje decadale. Aceste mesaje conțin 
următoarele:

• date de temperatură a solului la suprafaţă (maximă, minimă şi medie), pe 
diferite adâncimi (5 cm, 10 cm, 20 cm, 50 cm şi 100 cm);

• 5346 de măsurători de umiditate a solului (2772- la cultura grâului de 
toamnă și 2574 la cultura de porumb) pe profilele de sol 0-20 cm, 0-50 cm și   
0-100 cm;

• 3432 de raportări fenologice;

• 52 informări agrometeorologice săptămânale, ce conțin indici termici 
specifici culturilor agricole, pomilor fructiferi şi viţei de vie, respectiv: 
asprimea iernii     în perioada noiembrie – martie (∑ °C/ unități     

de frig) și 01 decembrie – 28 februarie (∑  ≤ -10/-15°C/ unități de ger), Tmin

indicele de împrimăvărare (∑  ≥ 0°C) în perioada 01 februarie –                  Tmed

10 aprilie 2019, intensitatea (∑  ≥32°C) și durata arșiței din perioada Tmax

01 iunie – 31 august 2019, abaterile temperaturilor medii zilnice faţă de 
valorile medii multianuale, suma temperaturilor medii decadice/lunare 
pozitive şi negative, precum şi cuantumul precipitaţiilor înregistrate la cele 
66 staţii meteorologice incluse în sistemul de monitoring agrometeorologic la 
nivel național.

Tema A.III.5 Perfecţionarea metodelor de evaluare şi predicţie a  
impactului fenomenelor meteorologice extreme (secetă, exces de umiditate, 
arşiţă, caniculă, ger, grindină etc.) asupra culturilor agricole pentru 
dezvoltarea de servicii agroclimatice a realizat o evaluare a potenţialului 
resurselor agroclimatice (termice și hidrice) disponibile culturilor de porumb la 
nivelul României, în contextul schimbărilor climatice actuale. Pentru aceasta, s-au 
analizat datele agrometeorologice înregistrate la staţiile meteorologice cu program 
agrometeorologic reprezentative pentru agricultură din perioada 1961-2019. 
Analiza s-a realizat din punct de vedere decenial, pe intervale de 30 de ani și 
regional, comparativ cu perioada de referință 1981-2010.

Pentru evaluarea potenţialului resurselor agroclimatice (termice și hidrice) 
disponibile culturilor de porumb la nivelul României, s-au analizat datele 
agrometeorologice înregistrate la staţiile meteorologice cu program 
agrometeorologic reprezentative pentru agricultură din perioada 1961-2019. 
Analiza s-a realizat din punct de vedere decenial, pe intervale de 30 de ani și 
regional, comparativ cu perioada de referință 1981-2010.

Analiza datelor de specialitate include informaţii privind factorul de 
temperatură (“arșiță”), precipitaţii (pe intervale caracteristice perioadei de 
vegetație la porumb, și precipitații căzute în 24 de ore) şi rezerva de umiditate din 
sol, pe parcursul principalelor faze de vegetaţie ale porumbului:

 ≤0Tmed
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· Cantităţi de precipitaţii cumulate în luna aprilie;

· Precipitaţii înregistrate în intervalul 01 iunie-31 august şi pe parcursul anului 
agricol 01 septembrie - 31 august;

· Precipitații căzute în 24 de ore la nivel regional;

· Intensitatea fenomenului de arşiţă (T ≥ 32°C/unităţi de arşiţă) în perioada max 

01 iunie-31 august;

· Aprovizionarea cu apă la sfârşitul lunii aprilie 2019 (în cultura de porumb);

· Rezerva de umiditate pe adâncimea de sol 0-50 cm în cultura neirigată de 
porumb, la sfârşitul lunii mai;

· Rezerva de apă pe profilul de sol 0-100 cm în cultura neirigată de porumb, la 
sfârşitul lunilor iulie şi august 2019.

În perioada semănatului culturii de porumb, precipitațiile cumulate în luna 
aprilie din intervalul 1961-1970 (fig. 8a), s-au situat la valori normale (26-50 l/mp) 
în majoritatea zonelor agricole. Cantități ridicate de precipitații (51-70 l/mp) s-au 
înregistrat în cea mai mare parte a Olteniei, sudul și estul Banatului, sud-estul 
Crișanei, nord-vestul Munteniei şi izolat în centrul Maramureșului. Precipitații 
deficitare (16-250 l/mp) s-au semnalat pe suprafețe agricole extinse din    
Dobrogea. La nivelul intervalului 1971-1980 (fig. 8b), regimul pluviometric s-a 
caracterizat  prin valori normale (26-50 l/mp), pe suprafețe extinse din țară. 
Cantități deficitare de precipitații (27-50 l/mp) s-au semnalat în Dobrogea, cea    
mai mare parte a Olteniei, estul și izolat în vestul Munteniei, sud-estul și izolat   
estul Moldovei, local în estul și vestul Transilvaniei, nord-vestul, centrul și sudul 
Banatului, în vestul Crișanei și al Maramureșului. Izolat în nord-vestul Olteniei și 
sudul Banatului, s-au înregistrat cantități abundente de precipitații (76-83 l/mp). 
Precipitațiile căzute în perioadele 1981-1990 (fig. 8c) și 1991-2000 (fig.8d) s-au 
situat în limite normale (26-50 l/mp) și ridicate (51-67 l/mp), pe aproape întreg 
teritoriul agricol al țării. Local, în nord-estul Dobrogei, cantitățile de precipitații   
au fost deficitare (15-25 l/mp). În luna aprilie din perioada 2001-2010 (fig. 8e), în 
majoritatea zonelor agricole, regimul pluviometric a prezentat valori normale     
(26-50 l/mp) și ridicate (51-75 l/mp). Cantități deficitare de precipitații              
(11-25 l/mp) s-au semnalat local în nord-estul Dobrogei. Izolat, în nord-vestul 
Olteniei și sudul Banatului, precipitațiile au fost abundente (76-87 l/mp). În 
intervalul 2011-2019 (fig. 8f), precipitațiile căzute pe parcursul lunii aprilie s-au 
încadrat în limite normale (26-50 l/mp) și ridicate (51-75 l/mp), în majoritatea 
regiunilor agricole. Izolat în nord-estul și sud-estul Dobrogei, precum și în 
extremitatea de vest a Banatului, regimul pluviometric a fost secetos (18-25 l/mp). 
Cantități abundente de precipitații (76-80 l/mp) s-au semnalat izolat în sudul 
Banatului și nord-vestul Olteniei.
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În intervalul iunie-august din perioada 1961-1970 (fig. 9a), regimul 
pluviometric a fost secetos (67-150 l/mp) și moderat secetos (151-200 l/mp), pe 
suprafețe agricole extinse din sud-estul, sudul și vestul teritoriului. În cea mai    
mare parte a Moldovei, Transilvaniei, Maramureșului şi Crișanei, în sudul și estul 
Banatului, în nordul Olteniei, nordul și nord-vestul Munteniei, s-au înregistrat 
cantități optime de precipitații (201-300 l/mp). Izolat, în nordul Munteniei și      
estul Crișanei, precipitațiile semnalate au fost ridicate (301-322 l/mp). În deceniile 
1971-1980 (fig. 9b) și 2001-2010 (fig. 9e), în cea mai mare parte a țării, au căzut 
cantități optime (201-300 l/mp) și local ridicate (301-361 l/mp) de precipitații. În 
Dobrogea, estul și izolat în sudul Munteniei, sudul Olteniei, sud-estul Moldovei, 
izolat în vestul Banatului, precipitațiile au fost deficitare (sub 200 l/mp). La nivelul 

(a)

(c)

(e)

(b)

(d)

(f)

Fig. 8. Precipitaţii înregistrate în luna aprilie, perioadele:  1961-1970,  1971-1980, 
(c) 1981-1990, (d) 1991-2000, (e) 2001-2010 și (f) 2011-2019

(a) (b)
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perioadelor 1981-1990 (fig. 9c) și 2011-2019 (fig. 9f), în intervalul iunie-august s-au 
cumulat precipitații scăzute (151-200 l/mp) și deosebit de scăzute (76-150 l/mp), pe 
suprafețe agricole extinse din majoritatea regiunilor agricole. Cantități optime de 
precipitații (< 300 l/mp) s-au semnalat în centrul, nordul, vestul și local sudul și sud-
vestul țării. În perioada iunie-august 1991-2000, în Dobrogea, cea mai mare parte a 
Munteniei, Olteniei, susul și sud-estul Moldovei, local în sudul și vestul Banatului, 
izolat în vestul Crișanei și al Maramureșului, sud-vestul Transilvaniei, regimul 
pluviometric a fost secetos (73-150 l/mp) și moderat secetos (151-200 l/mp). 
Cantități optime de precipitații (201-300 l/mp) s-au semnalat pe suprafețe agricole 
extinse din Moldova, Transilvania, Maramureș, Crișana, Banat, în nordul Olteniei și al 
Munteniei.

Fig. 9. Precipitaţii înregistrate în perioada de consum maxim faţă de apă a culturilor 
prăşitoare, în perioadele: (a) 1961-1970, (b) 1971-1980, (c) 1981-1990, (d) 1991-2000, 

(e) 2001-2010 și (f) 2011-2019

(a)

(c)

(e)

(b)

(d)

(f)
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Comparativ cu intervalul de referință 1981-2010, precipitațiile înregistrate în 
luna aprilie (perioada însămânțării culturii de porumb) din perioada 1961-2019 s-au 
situat la valori normale și ridicate în majoritatea regiunilor agricole și izolat în     
sud-estul țării au fost deficitare sau în limite apropiate de mediile multianuale de 
referință 1981-2010. Cantități abundente de precipitații s-au semnalat izolat în 
nord-vestul Olteniei.

Pe parcursul intervalului iunie-august 1961-2019, care reprezintă perioada 
critică față de apă a porumbului, precipitațiile înregistrate au fost apropiate de 
mediile multianuale de referință 1981-2010, deosebit de scăzute și scăzute, în 
aproape toate zonele de cultură, iar izolat în nordul Munteniei, acestea au fost 
ridicate.

II. Participare în proiecte internaţionale

1. In cadrul Proiectului IRIDA- Metode inovative bazate pe date şi tehnici 
satelitare utilizate pentru implementarea unui sistem suport decizional 
privind managementul resurselor de apă în agricultură, consorţiul a realizat în 
2019 implementarea unui sistem suport decizional pentru managementul resurselor 
de apă în agricultură, utilizând date in-situ și satelitare. Pentru aceasta, s-a creat 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. Activitățile 
au inclus integrarea metodologiilor și rutinelor într-un sistem de suport decizional 
(DSS), care va servi pentru a gestiona unui număr mare de date (analiza seturilor 
mari de date – Big Data Analysis) și pentru a oferi recomandări de irigare către 
utilizatorii finali (fig. 10). 

Fig. 10. Sistem suport decizional pentru managementul resurselor de apă în agricultură
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Zona pilot analizată în timpul proiectului IRIDA a fost reprezentată de zona 
agricolă a comunei Chiselet din județul Călărași, în sudul României. (fig. 11).

Fig. 11. Localizarea zonei de studiu (comuna Chiselet, judeţul Călăraşi)

Pe parcursul ultimei faze a acestui proiect, în anul 2019 s-a rulat programul 
AquaCrop Version 5.0, în vederea analizei datelor zilnice preluate de la stația cu 
program agrometeorologic Călărași, pentru intervalul 21 aprilie – 05 septembrie, în 
intervalul 2014-2017, luând în considerare întreaga perioadă de vegetație a culturii 
de porumb. Datele au fost necesare pentru calculul evapotranspirației de referință 
(conform standardelor FAO), utilizând aplicația ETo Calculator (program dezvoltat 
de Departamentul Teren și Apă al FAO). 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. Prin intermediul 
modelului AquaCrop s-a simulat conținutul apei în sol, apa utilizată de cultură, 
creșterea culturii, producția totală de biomasă și producția agricolă, pe baza 
condițiilor climatologice și de mediu furnizate prin intermediul fișierelor anterioare.

Pentru a rula modelul AquaCrop, s-au creat o serie de fișiere specifice perioadei 
și zonei analizate, culturii de porumb, metodei de irigație, solului și apei freatice.

Prin intermediul modelului AquaCrop s-a simulat conținutul apei în sol, apa 
utilizată de cultură, creșterea culturii, producția totală de biomasă și producția 
agricolă, pe baza condițiilor climatologice și de mediu furnizate prin intermediul 
fișierelor anterioare.

Datele climatice zilnice utilizate au fost:

1. Durata zilnică de strălucire a soarelui (ore/zi);
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2. Temperatura minimă; 

3. Temperatura maximă;

4.  Precipitații (mm).

S-a realizat calculul evapotranspirației de referință (conform standardelor FAO) 
utilizând aplicația ETo Calculator (program dezvoltat de Departamentul Teren și Apă 
al FAO). Datele meteorologice au fost utilizate pentru a calcula evapotranspirația  
de referință (ETo - conform standardelor FAO) utilizând aplicația Calculator ETo 
(software dezvoltat de departamentul Teren și Apă al FAO).

Pe baza acestor date meteorologice, s-au analizat valorile de evapotranspirație 
potențială între 21 aprilie și 5 septembrie 2016 (fig. 12) calculate prin cele două 
modalități, care arată diferențe ce apar pe toată perioada de vegetație. Aceste 
diferențe sunt cuprinse între 1,2 mm (8 august/maturitate lapte/ceară/ faza de 
maturitate completă) și 1,7 mm (12 august, toate - în stadiul de maturitate a culturii 
porumbului).
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Fig. 12. Valori comparative ETP în perioada 21 aprilie – 05 septembrie 2016
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Pentru cultura de porumb, în anul agricol 2017 (fig. 13), valorile rezultate din 
comparația ETo-ETP indică faptul că, pe întregul sezon de creștere (21 aprilie-05 septembrie 
2017), diferențele dintre cele două metode de calcul al evapotranspirației sunt mici, fiind  
cuprinse între -1,2 mm și 1,1 mm. Lunile iunie, iulie și august sunt lunile în care sunt 
înregistrate aceste diferențe maxime și corespund fazelor apariției paniculului, înfloririi și 
maturității pentru culturile de porumb.
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Fig.13. Valori comparative ETP în perioada 21 aprilie – 05 septembrie 2017

După compilarea modelului AquaCrop cu cele două seturi de date diferite  
pentru evapotranspirație, producția totală de biomasă posibilă pentru cultura de 
porumb (fig. 14) este relativ similară pentru cei 4 ani luați în considerare, 2014-2017, 
diferențele fiind de maxim 4 t/ha.
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Fig. 14. Comparaţii ale biomasei simulate pentru cultura de porumb 
(2014-2017)

Producțiile agricole posibile simulate cu software-ul AquaCrop (utilizând 
evapotranspirația calculată (ETP) și evapotranspirația simulată (ETo) pentru   
cultura de porumb în perioada 2014-2017 s-au comparat cu datele INSSE (Institutul 
Național de Statistică). Astfel, figura 15 evidențiază diferențele dintre producțiile 
simulate în cadrul modelului AquaCrop prin cele două metode și datele statistice 
disponibile, diferențele fiind cuprinse între 0 – 4 t/ha.

După compilarea modelului AquaCrop cu cele două seturi de date diferite  
pentru evapotranspirație, producția totală de biomasă și producția agricolă   
posibilă pentru cultura de porumb sunt relativ similare pentru perioada analizată 
(2014-2017), diferențele fiind curpinse între 0 – 4 t/ha.



• 154 •

AGROMETEOROLOGIE

AquaCrop poate fi utilizat ca un instrument de planificare sau ajutător în   
luarea deciziilor, atât în agricultura irigată, cât și în cea neirigată, modelul fiind 
deosebit de util în:

Ø dezvoltarea strategiilor de irigare în condiții de secetă pedologică;

Ø studierea efectului localizării geografice, tipului de sol, datei de semănat 
asupra producției agricole;

Ø studierea efectului asupra producției agricole a diferitelor tehnici de 
management al terenului;

Ø compararea producției posibile cu producția actuală a unui teren agricol, 
unei ferme sau regiuni;

Ø realizarea unei prognoze a impactului schimbărilor climatice asupra 
producției agricole.

Fig. 15. Comparaţii ale producției agricole simulate pentru cultura de porumb 
(2014-2017)
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2. În cadrul proiectului DriDanube „Drought Risk in the Danube Region” („Riscul 
la Secetă în regiunea Dunării”) - DTP-1-182-2.4, Laboratorul de Agrometeorologie a 
realizat urmatoarele activităţi:

· Raportarea a 34 de săptămâni din anul 2019 privind evoluția stării secetei în 
România, pentru principalele culturi, prin completarea chestionarelor 
DRIDANUBE de către Rețeaua de Reporteri pentru Pachetul de Lucru 4.

· Elaborarea informațiilor și datelor referitoare la produsul umiditate solului 
realizat de ANM, prin partajarea de hărți ale umidității solului din România, 
pentru platforma Serviciul Utilizatorului pentru Secetă (DUS-figura 16);

 

Serviciul Utilizatorului pentru Secetă 
Drought User Service (DUS)

• SWI
Indicele Apei din Sol - Anomalii

• NDVI
Indicele normalizat de diferenţiere a 
vegetaţiei - Anomalii

• H0524
Precipitațiile acumulate în 24 de ore 
EUMETSAT

• Vegetation Condition
Condiția relativă a vegetației bazată pe
senzorul MODIS

PRODUSE SATELITARE

Fig. 16. Serviciul Utilizatorului pentru Secetă Drought User Service (DUS)

· Traducerea în limba română a informațiilor agrometeorologice privind 
Estimarea Impactului Național al Secetei cu influenţă asupra producției 
principalelor de culturi din România;

· organizarea Seminarului Național de Secetă ANM pe 02 aprilie 2019, în 
cadrul căruia au fost prezentate următoarele: Activitățile DriDanube, 
Sistemul de Monitorizare al Secetei folosind instrumentul Drought Watch; 
Evaluarea impactului secetei prin Rețeaua Națională de Reporteri; Evaluarea 
riscului de secetă în regiunea Dunării; Managementul secetei în România-
Schema organizațională și instituțională;

· publicarea la 13 martie 2019 a unui articol despre Principalele livrabile 
elaborate în cadrul proiectului DriDanube, într-una dintre cele mai 
importante publicații de specialitate din România, Profitul agricol.
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3. Proiect CAMARO-D ‚''Cooperating towards Advanced MAnagement ROutines 
for land use impacts on the water regime in the Danube river basin” („Cooperare 
pentru practici avansate de management a impactului utilizării terenurilor asupra 
regimului apei în bazinul hidrografic al Dunării”) - DTP1-1-096-2.1

În anul 2019, în Pachetul de Lucru DT 2, Laboratorul de Agrometeorologie a 
realizat urmatoarele activităţi:

· finalizarea documentului DT 2.2.2 - Manual transnaţional pentru practicanţi 
pentru Clusterul 3 (fig. 17);

 

 

Project co-funded by the 
European Union funds (ERDF, IPA)

14

Manualul transnațional pentru
practicieni – Clusterul 3

Râul Negru, România

Valea Enns, Austria

Fig. 17. Manualul transnațional pentru practicieni – Clusterul 3

· definitivarea livrabilului DT 2.3.2. Raportul de cluster care acoperă 
caracteristicile specifice grupului transnațional –al Clusterului 3 - Utilizarea 
terenului / acoperirea cu vegetație de-a lungul râurilor, eroziune, inundații, 
compactarea solului, scurgere de suprafață, specii de plante invazive și 
poluarea apei.

Pentru Pachetul de Lucru DT 3,  Laboratorul de Agrometeorologie a contribuit cu 
următoarele:

· pregătirea documentului Kitul Stakeholderilor, prin completarea cu 
informații privind managementul agricol, ghiduri, practici și măsuri în 
România;

· informații privind experiențele românești obținute în cadrul activităților pilot 
în zona pilot râul Negru utile pentru Ghidul principiilor de adaptare a LUDP 
(fig. 18);
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Fig. 18. Ghid practic pentru amenajarea teritoriului în bazine și râuri

În Pachetul de Lucru DT 4, Laboratorul de Agrometeorologie a participat la 
următorele activităţi:

· finalizarea livrabilului DT  
a principalelor instituții și factori de decizie din România care urmează să fie 
adresat ca grup țintă pentru implementarea LUDP;

· contribuţie la documentul T 4.1.3 Raportul de sinteză a standardelor comune 
pentru managementul utilizării terenurilor cu privire la amenajarea spațială 
în Bazinul Dunării.

Ø Laboratorul de Agrometeorologie a organizat în perioada 28-30 ianuarie  2019, la 
Bucureşti, cea de-a 4-a Întâlnire Transnaţională din cadrul proiectului  
CAMARO-D Cooperare pentru practici avansate de management a impactului 
utilizării terenurilor asupra regimului apei în bazinul hidrografic al Dunării, 
finanțat în cadrul Programului Transnațional Dunărea (fig. 19).

4.1.2 Catalogul instituțiilor și factorilor de decizie

Fig. 19. Întâlnire Transnaţională din cadrul proiectului CAMARO-D, 
28-30 ianuarie 2019, Bucureşti, România
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Ø Reprezentanții ANM au participat la evenimentul „Atelier național - Utilizarea 
terenurilor și resursele de apă”, organizat de PP06 ROMSILVA (Administrația 
Națională a Pădurilor), în data de 19 martie 2019, în București, România.

Ø Specialiştii din cadrul Laboratorului de Agrometeorologie au participat la 
simpozionul „Eveniment regional de informare a părților interesate privind 
activitățile din zona pilot și rezultatele proiectului CAMARO-D”, organizat de 
Agenția pentru Protecția Mediului Covasna, în perioada 26 - 27 martie 2019, în 
Târgu Secuiesc, România.

Ø Specialiştii ANM au participat la 
CAMARO-D din 03-04 iunie 2019, organizată de Ministerul Federal al 
Sustenabilității și Turismului din Austria (BMNT) la Viena-Austria, unde   
Directorul general al ANM, d-na Dr. Elena MATEESCU a semnat în avans    
Declarația de cooperare, iar documentul a fost prezentat  de Partenerul Lider    
la evenimentul Declarației de cooperare din 04 iunie 2019, organizat de  
Ministerul Federal al Sustenabilității și Turismului din Austria (BMNT).

Conferința finală a proiectului transnațional 
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Secţia de Climatologie integreazǎ monitorizarea climaticǎ şi utilizarea 
observaţiilor in-situ, a produselor satelitare, a datelor de reanalizǎ şi a rezultatelor 
modelelor climatice regionale, în scopul dezvoltǎrii de aplicaţii utile în diverse 
domenii socio-economice, sub formă de produse şi servicii climatice adaptate 
cerinţelor beneficiarilor. Rezultatele temelor de cercetare sunt valorificate atât sub 
formă de publicaţii şi contribuţii la manifestări ştiinţifice consacrate, cât şi prin 
produse specifice. Exemple de produse specifice sunt:

· seturi de indicatori climatici cu rezoluţie spaţialǎ şi temporalǎ crescutǎ, în 
condițiile climatului prezent și a proiecțiilor viitoare, acoperind regiuni de 
interes pentru beneficiari, precum bazine hidrografice (de ex., bazinul 
Dunării și al Prutului), Marea Neagră, zone de interes agricol și forestier;

· estimǎri climatice la diferite scǎri de timp, pornind de la cele lunare, 
sezoniere și anuale pânǎ la cele interdecenale și seculare;

· hǎrți de hazard și risc climatic.

Activitățile de monitorizare climatică au arătat  că,  în anul 2019, temperatura 
medie pe ţară (10,9 ºC), calculată din valorile înregistrate la staţiile meteorologice 
din reţeaua naţională de supraveghere meteorologică, a fost cu 1,7 ºC mai mare 
decât normala climatologică  a intervalului de referinţă 1981-2010. Anul 2019 este 
pe primul loc în topul celor mai călduroşi ani din perioada 1900-2019. Cele mai mari 
temperaturi medii anuale, peste 12,0 ºC, s-au înregistrat la altitudini de sub 250 m 
din Muntenia, Oltenia, sudul Moldovei, Crişana, Banat şi Maramureş şi în toată 
Dobrogea. Cea mai mare valoare a temperaturii medii anuale pe ţară, 14,4 ºC, s-a 
înregistrat la staţia meteorologică Constanţa, iar cea mai mică, -0,6 ºC, la Vf. Omu. 
Abateri pozitive ale temperaturii medii lunare, medie pe ţară, faţă de normala 
climatologică (1981-2010), corespunzătoare fiecărei luni în parte, s-au înregistrat  
în 9 din cele 12 luni ale anului şi au avut valori cuprinse între 0,5 ºC (aprilie) şi 4,9 ºC 
(martie). În lunile mai şi iulie, valorile abaterii au fost negative, dar apropiate de 
normală (-0,9 ºC în mai şi -0,2 ºC în iulie), iar în ianuarie, temperatura medie lunară, 
medie pe ţară, a fost egală cu normala climatologică (1981-2010). Analizând 
încadrarea în clase de severitate a anomaliilor termice din anul 2019, faţă de 
mediana intervalului de referinţă, se constată că regimul termic a fost extrem de 
cald în toată ţara (fig. 1). Abaterea temperaturii medii anuale, medie pe ţară, faţă 
de normala climatologică (1981-2019) a avut valori de peste 1,5 ºC în aproape    
toată ţara, abateri sub această valoare înregistrându-se punctual la câteva staţii 
meteo. Cea mai mică abatere pozitivă a fost de 1,2 ºC, la Tg. Logreşti, iar cea mai 
mare, 2,5 ºC, la Bistriţa.

Cantitatea totală de precipitaţii din anul 2019, medie pe ţară, 614,2 mm, 
calculată din valorile înregistrate la staţiile meteorologice din reţeaua naţională   
de supraveghere meteorologică, a fost cu doar 3 % mai mică decât normala 
climatologică (1981-2010). Cantităţi anuale de precipitaţii mai mari de 1000 mm au 

CLIMATOLOGIECLIMATOLOGIE
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fost înregistrate doar în zonele montane (fig. 2). Cele mai mici cantităţi anuale de 
precipitaţii, sub 400 mm, s-au înregistrat în Dobrogea, sud-estul Moldovei şi estul 
Munteniei, iar în zonele de câmpie şi podiş (la altitudini de sub 550-600 m) cantităţile 
de precipitaţii anuale au avut valori cuprinse între 400 şi 600 mm (fig. 2). Cea mai 
mare cantitate anuală de precipitaţii s-a înregistrat la Bâlea-Lac, 1641,0 mm, iar cea 
mai mică, 157,9 mm, la Sulina. Abateri negative ale cantităţii de precipitaţii   
lunare, medie pe ţară, faţă de normala climatologică (1981-2010) corespunzătoare 
fiecărei luni în parte, calculate în procente, au fost în 7 din cele 12 luni ale anului, 
acestea oscilând între 27 % în iulie şi 49 % în martie, iar abateri pozitive s-au 
înregistrat în restul lunilor, oscilând între 13 % în noiembrie şi 80 % în mai. Analizând 
încadrarea în clase de severitate a anomaliilor pluvio din anul 2019 faţă de mediana 
intervalului de referinţă (1981-2010), se constată că regimul pluviometric a fost 
deficitar şi foarte deficitar în Dobrogea, în jumătatea de vest a Maramureşului, în 
nordul Banatului şi pe areale din centrul şi nord-vestul Transilvaniei. În jumătatea  
de centru-vest a Moldovei, în Depresiunea Ciucului şi în estul Maramureşului, 
precipitaţiile au fost excedentare sau chiar foarte excedentare. În rest, cantităţile 
anuale de precipitaţii s-au încadrat în limite normale, cu excedente şi deficite 
izolate.

Activitățile de cercetare din anul 2019 au vizat investigarea variabilității și a 
predictabilității unor fenomene extreme, precum episoadele convective, 
episoadele cu precipitații extreme și secetele. În cadrul proiectului “Îmbunătățirea 

Fig. 1. Temperatura medie anuală a aerului – 2019



• 161 •

RAPORT ANUAL 2019

avertiz rilor timpurii, prognozei și atenu rii efectelor secetei și inundațiilor pe baza 
indicatoriilor hidro-climatici în timp real (IMDROFLOOD), a continuat actualizarea 
geoportalului dedicat bazinului Prut (http://imdroflood.meteoromania.ro/ 
geoportal/), în colaborare cu Laboratorul de Teledetecție și SIG, Laboratorul de 
Modelare Numerică și Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor.

În cadrul proiectului SUSCAP (http://suscap.meteoromania.ro/), în anul 2019   
a fost elaborată o bază de date meteorologice (temperatură și precipitații) și 
satelitare (LAI şi evapotranspiraţie) la nivel european și au fost ajustate rezultatele 
din modele pentru diferite scenarii de schimbări climatice, în cazul temperaturii     
și precipitațiilor (fig. 3). În același proiect au fost analizate și schimbările în 
temperatura aerului, utilizând rezultatele ajustate, în condițiile scenariilor 
climatice.

În cadrul proiectului ERA4CS Servicii climatice urbane (URCLIM), cercetătorii 
Secției de climatologie au realizat hărțile de hazard și risc la valurile de căldură, din 
punctul de vedere al stării de sănătate a populației în Municipiul București. În cadrul 
aceluiași proiect, s-a analizat și distribuția spațială a indicelui UTCI, ce ilustrează 
disconfortul termic (fig. 4).

În cadrul proiectului ERA4CS INDECIS,  activitatea din anul 2019 s-a desfășurat  
în principal în cadrul a două pachete de lucru - WP2 (Identification and Catalog of 
Climate Data Sets and Portal) şi WP6 (Evaluation of Gridded Datasets, Reanalyses 
and Model Output), cel din urmă fiind şi coordonat de ANM. Rezultatele activităţii, 

ă ă

Fig. 2. Abaterea cantităţii anuale de precipitaţii din 2019, faţă de normala climatologică 
standard (1981-2010) şi încadrarea în clase de severitate a anomaliilor pluvio
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sub forma livrabilelor D2.1, D6.1 si D6.2, sunt disponibile pe site-ul proiectului 
(http://www.indecis.eu/wp2.php și http://www.indecis.eu/wp6.php). 
Principalele direcţii de cercetare în cadrul proiectului au fost : (1) identificarea şi 
catalogarea surselor de date bazate pe observații si măsurători în zona europeană 
pentru variabilele climatice esențiale (ECV) selectate în proiect; (2) identificarea și 
catalogarea surselor de date alternative (seturi de date bazate pe observații, 
organizate în grilă regulată, reanalize, rezultate de model) pentru zona europeană, 
pentru ECV selectate în proiect; (3) analiza comparativă a performanţelor unor 
seturi de date alternative în comparație cu seturile de date bazate pe observații; (4) 
aplicații sectoriale ale indicilor selectați sau dezvoltați în proiect. Rezultatele din 
cadrul acestei ultime direcţii de lucru arată că indicii climatici definiți pentru 
sezonul de creștere a vegetației prezintă, în general, valori mai mari în zona Olteniei 
și în special in zona de sud-vest, precum și o tendință de creștere în perioada      
1981-2010 (fig. 5). În schimb, indicii climatici definiți pentru sezonul rece prezintă 
cele mai mici valori in zona Olteniei, iar tendința de creștere/scădere în perioada 
analizată nu este clar marcată în șirul de date.

Fig. 3. Proprietățile statistice ale precipitațiilor lunare (1971-2005) observate 
(ROCADA) și extrase din trei modele Euroccordex, ajustate prin două metode statistice 

(QDM – quantile mapping și MBCn - multivariate bias correction)

Fig. 4.  Numărul mediu de zile lunar cu stres termic pronunţat, 
pe baza datelor ERA5 în perioada iunie-iulie-august 2009-2018, 

pentru Bucureşti (stânga) și Toulouse (dreapta)
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În anul 2019, au continuat și cercetările privind sursele de predictabilitate 
pentru condițiile de iarnă în Europa. Analiza experimentelor de predicție 
retrospectivă arată că anomaliile de temperatură, precipitații și presiune 
atmosferică la nivelul Europei și al României, iarna, pot fi estimate prognostic 
pornind din luna octombrie precedentă, folosind extinderea gheții arctice 
(concentrația gheții) în zona Mărilor Barents și Kara (fig. 6).

Fig. 5. Distribuția spațială a valorilor medii multianuale ale indicelui Winkler la nivelul 
României (stânga) și evoluția temporală a indicelui Winkler în judeţul Dolj (dreapta). 

Rezultatele au fost obţinute folosind setul de date ROCADA, pentru perioada 1981-2010

Fig. 6. Modurile de variabilitate cuplate ale concentrației gheții în zona Mării Barents 
și Mării Kara în luna octombrie (X, stânga) și ale temperaturii și presiunii atmosferice

 la nivelul mării în iarna următoare (decembrie-februarie) (Y, dreapta) 
și seriile de timp asociate (centru), pe perioada 1961-2018
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În 2019, cercetătorii din Secția de climatologie au publicat un articol în revistă 
internațională indexată WOI, un articol în revistă națională și două articole în 
volume de conferințe (Anexa 1). În 2019, cercetătorii din Secția de climatologie au 
participat la patru manifestări științifice internaționale cu şapte lucrări. De 
asemenea, au participat la două manifestări naționale (Anexa 1).

Anexa 1.

Articole indexate ISI:

Colan,M., Velea, L., Burada, C., Constantinescu,E., Bojariu, R., Tinca Udristioiu,   
M. and Bacescu, A. (2019): Assessment of thermal regime in Oltenia using 
temperature-based climate indicators relevant for agriculture sector, Annals      
of the University of Craiova - Agriculture, Montanology, Cadastre Series, Vol 49,   
No 2, 348-354, disponibil la http://anale.agro-craiova.ro/index.php/aamc/ 
article/view/ (7 pp).

Participări la manifestări internaționale

General Assembly 2019 of the European Geosciences Union (EGU) 2019, 7–12 April, 
Vienna, Austria

a. Zenaida Chitu, Liliana Velea, Roxana Bojariu, Alexandru Dumitrescu, Marius-
Victor Birsan, Roxana Cica. Vulnerability assessment to Extreme 
Temperatures. A case study: Municipality of Bucharest, Romania.

b. Coll, J.R., Aguilar, E., van der Schrier, G., Coscarelii, R., Engström, E., Luna, 
Y., Vicente-Serrano, V., Stepanek, P, Velea, L., Allan, R., Trigo, R., Arslan, 
A.N., del Jesus, M., Caballero, Y., Fournet, P, Soret, A. and van de Vijver, H. 
Integrated approach for the development across Europe of user oriented 
climate indicators for GFCS high-priority sectors: agriculture, disaster risk 
reduction, energy, health, water and tourism (INDECIS).

c. Alexandru Dumitrescu, José A. Guijarro, and Sorin Cheval. Hourly air 
temperature data homogenisation over Romania

TIM 19 Physics Conference, Universitatea de Vest, Timisoara, 29 mai-1 iunie 2019

a. Tinca Udristioiu, M., Velea, L., Bojariu, R. and Săraru, S.C. Statistical 
characteristics of Particulate Matter (PM10) concentration in Romanian 
selected urban areas based on CAMS ensemble model reanalysis.

European Conference for Applied Meteorology and Climatology 2019, 9–13 
September, Copenhagen, Denmark.

a. Alexandru Dumitrescu, Sorin Cheval. Statistical gap-filling of Land Surface 
Temperature timeseries over Romania.

b. Sorin Cheval, Alexandru Dumitrescu, and Petrișor Dobre. The thermal 
perception of military students in an urban environment.

Seminarul Geografic Internațional “DIMITRIE CANTEMIR”, ediția a XXXIX-a, 18-20 
octombrie, 2018, Iași, ROMÂNIA.

a. Alexandru Dumitrescu, José A. Guijarro, and Sorin Cheval. Homogenization  
of a combined hourly air temperature dataset over Romania. 
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Participări la manifestări naționale

A 15-a Întâlnire Anuală a Facultăţii de Agronomie, Universitatea Craiova- 
"Agricultura Durabilă-Agricultura Viitorului', 7-8 noiembrie 2019, Craiova, 
România. 

a. Dascalu, S., Gothard, M., Bojariu. R., Dumitrescu, A., Velea, L., Barbu, A. and 
Burada, C.: European reanalysis datasets as alternative data sources for 
agro-meteorological studies.

b. Colan, M., Velea, L., Burada, C., Constantinescu, E., Bojariu, R., Tinca 
Udristioiu, M. and Bacescu, A.: Assessment of thermal regime in Oltenia using 
temperature-based climate indicators relevant for agriculture sector.

Sesiunea Ştiinţifică Anuală a Administraţiei Naţionale de Meteorologie, noiembrie 
2019, Bucureşti.

a. Velea, L., Tinca Udristioiu, M.  Bojariu. R. and Sararu, S.C:  Caracteristici 
statistice ale concentraţiei de particule fine în suspensie PM10 în oraşe din 
România pe baza datelor de reanaliză CAMS.

Velea, L., Dumitrescu, A., Dascalu, S., Gothrad, M. Barbu, A. and Bojariu, R.: Indici 
climatici pentru sectoare economice prioritare -rezultate din proiectul ''INDECIS''.
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În anul 2019, 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 meteorologice periculoase”, cât şi al 
proiectelor naţionale şi internaţionale.

Cercetările din cadrul Programului: „Asigurarea Veghei Meteorologice şi 
cercetarea schimbărilor climatice pentru protecţia oamenilor şi bunurilor împotriva 
fenomenelor meteorologice periculoase” au dus la atingerea următoarelor 
obiective:

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

Activitatea primului semestru al anului 2019 a vizat evaluarea rezervelor de apă 
stocate în stratul de zăpadă, începând cu luna noiembrie a anului 2018 și până în luna 
mai 2019, în bazinele hidrografice de interes: Argeş (cu închidere Lacul Vidraru), 
Doftana (închidere Lacul Paltinu), Lotru (închidere Lacul Vidra), Bistriţa (închidere 
Lacul Izvorul Muntelui), Someşul Mic şi Râul Mare.

Datele obținute în flux rapid de la stațiile meteorologice (oferind informații 
punctuale referitoare la grosimea, densitatea, echivalentul în apă al zăpezii), 
precum și datele spațiale provenite de la sateliții Aqua sau Terra (în funcție de 
acoperirea noroasă), dar și Sentinel-3, au reprezentat sursele de informații pentru 
estimarea rezervelor de apă din zăpadă și evoluția lor pe parcursul iernii.

Pe baza acestor informații multiple, au fost realizate evaluări ale rezervelor de 
apă din stratul de zăpadă pentru datele de: 20 decembrie 2018, 25 ianuarie 2019, 
15 februarie 2019 și 20 martie 2019, când s-au înregistrat ninsori semnificative    
în bazinele hidrografice carpatice menționate. Estimările s-au efectuat pe etaje 
altitudinale şi pentru diferite categorii de terenuri, obţinându-se astfel: volumul 

3 2total de apă (mil.m ) și stratul mediu de apă (l/m ) pentru fiecare etaj altitudinal    
în parte şi pentru întreaga suprafaţă a bazinelor hidrografice în studiu (Argeș, 
Doftana, Bistrița, Lotru, Someșul Mic și Râul Mare). Pentru perioada analizată, 
noiembrie 2018 - mai 2019, s-au realizat grafice ale evoluţiei stratului de zăpadă la 
stațiile meteorologice monitorizate. Imaginile satelitare au evidențiat distribuția 
spațială a zăpezii în zonele studiate. Exemplu de caz: Bazinul Hidrografic Argeș             
(fig. 1, 2, 3 și tabelul 1).

Stratul de zăpadă s-a menținut relativ continuu în zonele înalte, la staţiile 
meteorologice aflate la peste 1800-1900 m altitudine, iar analiza multianuală 
realizată pentru perioada 2005-2019 pentru stațiile meteorologice Bâlea-Lac și 
Vârful Omu indică valorile diferite ale grosimii stratului de zăpadă înregistrate  anul 

TELEDETECȚIE ȘI SISTEME INFORMAȚIONALE GEOGRAFICETELEDETECȚIE ȘI SISTEME INFORMAȚIONALE GEOGRAFICE
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Fig. 1. Bazinul Hidrografic Argeș și 
subbazinele componente 

(zona carpatică)

Fig. 2. Evoluția grosimii stratului de 
zăpadă în sezonul 2018-2019 
în Bazinul Hidrografic Argeș

Fig. 3. Distribuția spațială a stratului de 
zăpadă. Imagine satelitară MODIS Aqua din 
data de 25 ianuarie 2019, rezoluție 250 m, 

scenă centrată pe zona Bazinului 
Hidrografic Argeș

Tabelul 1. Rezultatele evaluării din 25 ianuarie 2019 pentru Bazinul Hidrografic Argeş

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. Arges propriu-
zis (inclusiv Lacul 

Vidraru)

 
274.43

 

190.97

 

46,57 169,7

2

 

Subbazinul Topolog

 

87.87

 

53.76

 

17,38 197,85

3

 
Subbazinul

 

Valsan+Dobroneag
 

85.41

 
52.17

 
17,05 199,6

4  
Subbazinul Râul 

Doamnei+Bradului+  
Draghina+Cernat  

256.43  163.23  55,18 215,17

5  
Subbazinul Valea lui 

Stan
 

19.09  17.45  1,45 75,81

6

 

Subbazinul 
Limpedea

 

7.76

 
6.74

 
0,63 80,76

TOTAL 731 484.32 138,26
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acesta - la cele două stații meteorologice: aproape de medie (dar cu altă repartizare 
temporală, față de ceilalți ani), pentru stația meteorologică Bâlea-Lac, și cu un 
aspect extrem de uniform pentru tot sezonul, pentru Vf. Omu (fig. 4 și 5).

Fig. 4. Evoluția anuală a grosimii 
stratului de zăpadă la stația 

meteorologică Bâlea-Lac, 2005-2019

Fig. 5. Evoluția anuală a grosimii 
stratului de zăpadă la stația 

meteorologică Vf. Omu, 2005-2019

În cea de-a doua jumătate a anului 2019, a fost realizată proiectarea și 
dezvoltarea metodologiei și a instrumentelor software pentru combinarea datelor 
satelitare și in-situ, pentru monitorizarea zonelor afectate de secetă.

Utilizarea imaginilor satelitare constituie un instrument deosebit de important 
în completarea informațiilor agrometeorologice și geografice existente. Integrarea 
în mediu SIG a acestor informații este de mare ajutor în managementul fenomenului 
de secetă:

• înaintea apariției fenomenului de secetă, imaginile satelitare oferă 
informații privind descrierea zonelor agricole (parcele pe tipuri de cultură, 
evoluția fenologică) în condiții agrometeorologice normale;

• în timpul secetei, imaginile satelitare furnizează informații referitoare la 
evoluția culturilor, extinderea zonelor afectate de secetă, evoluția în timp a 
secetei;

• după secetă, imaginile satelitare pot fi de ajutor în evaluarea impactului 
secetei asupra zonelor agricole, indicând ce culturi au fost afectate.

Metodologia de identificare, determinare și cartografiere a zonelor afectate de 
secetă folosind informații satelitare, include proceduri de clasificare aplicate 
imaginilor satelitare. În vederea obținerii de produse tematice de nivel înalt a 
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Fig. 6. Schema de realizare a hărților de hazard la secetă

datelor extrase din imaginile satelitare, este necesară combinarea acestora cu date 
agrometeorologice, pedologice și topografice. Această abordare poate fi folosită în 
diferite etape, pentru stabilirea zonelor vulnerabile la secetă, cum ar fi: gestionarea 
bazei de date SIG; elaborarea de indici de secetă; interfaţarea cu modele de bilanţ al 
apei în sol; îmbunătățirea compatibilităţii acestora cu datele de intrare; integrarea 
informațiilor obținute din date satelitare în diferite scenarii de schimbări climatice; 
prezentarea rezultatelor sub formă de hărți, ușor de interpretat și care pot fi 
combinate cu alte informații din baza de date SIG (zone urbane, rețele de drumuri și 
căi ferate, râuri și lacuri etc.). 

Baza de date SIG este conectată cu baza de date agrometeorologică. Figura 1 
reflectă procedura de realizare a hărților de hazard la secetă utilizând baza de date 
agrometeorologică și info-layere SIG. Baza de date SIG se bazează, în principal pe 
hărți și plane topografice, actualizate pe baza imaginilor satelitare recente (de 
exemplu: rețeaua de stații agrometeorologice, harta cu acoperirea/utilizarea 
terenului) sau cu ajutorul măsurătorilor în teren (de exemplu: fenologia culturilor, 
măsurători ale unor parametri agrometeorologici, măsurători ale unor indici de 
vegetație etc.).

Exemplul de prelucrare a datelor satelitare de rezoluţie medie MODIS (produsul 
de sinteză la 8 zile MOD09A1) pentru identificarea și cartografierea zonelor afectate 
de secetă este descris mai jos. Calcularea unor indici de vegetație (NDVI și NDWI), 
pentru identificarea și cartografierea zonelor afectate, oferă informații 
cuprinzătoare:

• 
NDVI este definit ca raportul dintre diferenţa dintre banda roșu și infraroșu, 

împărţită la suma lor. Procesarea datelor include: mozaicarea foilor de hartă 

indicele de vegetație diferență normalizată (NDVI)
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corespunzătoare României (h19v04 şi h20v04); mascarea norilor utilizând 
parametrul de calitate QB; calculul NDVI. Valorile NDVI variază între -1 şi 1, valorile 
negative indicând nori sau apă, iar valorile pozitive apropiate de 0 indicând solul 
neacoperit de vegetație valorile NDVI pozitive mari indică vegetație rară (0.1-0.5) 
până la vegetație densă (> 0.6) (fig. 7).

Fig. 7. Produse NDVI obținute din date MOD09A1, 20-28.07.2013

• 
Indicele NDWI este un bun indicator al conținutului de apă din frunze, fiind 

utilizat pentru detectarea și monitorizarea condițiilor de umiditate al acoperirilor 
vegetale. Datorită faptului că este influențat de dezhidratarea și ofilirea plantelor 
poate fi un mai bun indicator al monitorizării secetei decât NDVI. NDWI se calculează 
conform ecuației (1).

indicele de vegetație NDWI – Normalized Difference Water Index 

NDWI =
r  - BZ rB7

r  + BZ rB7
(1)

Procesarea datelor MODIS (produse de sinteză pe 10 zile MOD09A1, rezoluție 
spațială de 1 km) pentru calculul NDWI include: mozaicarea foilor de hartă 
corespunzătoare României (h19v04 şi h20v04); mascarea norilor utilizând 
parametrul de calitate QB; calculul NDWI. Valorile NDWI variază între -1 şi 1; 
intervalul de valori (-0.1,-0.4) corespunde vegetaţiei verzi (fig. 8).

Prin combinarea datelor satelitare cu cele in-situ se pot realiza analize  
detaliate asupra cultuirlor agricole afectate de secetă. De exempu, în figura 9 este 
reprezentată evoluția NDVI și NDWI din MODIS la cultură de grâu pe perioada       
mai-septembrie 2013. Prin compararea cu evoltia precipitațiilor se poate observa o 
valoare minimă a NDVI la jumătatea lunii mai, ca urmare a scăderii rezervei de 
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Fig. 8. Produse NDWI obţinute din date MOD09A1,20-28.07.2013

umiditate din sol. Perioadă corespunde fazei fenologice de înspicare, înflorire. Apoi, 
ca urmare a precipitațiilor inregsitrate în perioada mai-iunie, valorile NDVI revin la 
normal (>0.6). Se observă scăderea NDVI în perioadă în care grâul a fost recoltat 
(iulie). Aceaiasi tendință se observă și în evoluția NDWI. NDWI este bine corelat cu 
umiditatea măsurată la stații și în zona SCDA Caracal. 

În ceea ce privește culturile de primăvară (porumb și floarea soarelui), se 
înregistrează o evoluție asemănătoare a NDVI și NDWI din MODIS. Diferențele 
înregistrate se datorează tipului de cultură și fazelor fenologice specifice. Scăderea 
NDVI și NDWI pentru cultura de floarea soarelui din perioada august-septembrie se 
datorează scăderii rezervei de umiditate din sol. Această perioadă coincide cu faza 
fenologică de maturitate (fig. 10 și fig. 11). Scăderea NDVI și NDWI pentru cultura de 

Fig. 9. Evoluția NDVI și NDWI obținuți din MODIS și a valorilor zilnice de precipitații 
înregistrate la Stația meteo Caracal (01.05-30.09.2013) pentru cultura de grâu
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porumb din perioada august-septembrie se datorează, deasemenea scăderii 
rezervei de umiditate din sol. Perioada coincide cu fazele fenologice de maturitate și 
recoltare (fig. 12).

Fig. 10. Evoluția NDVI și NDWI obținut din MODIS și a valorilor umidității solului 
înregistrate la Stația meteo Caracal (01.05-30.09.2013) pentru cultura de floarea soarelui

Fig. 11. Evoluția NDVI și NDWI obținut din MODIS și a valorilor umidității solului 
înregistrate la Stația meteo Caracal (01.05-30.09.2013) pentru cultura de floarea soarelui

Fig. 12. Evoluția NDVI obținut din MODIS și a valorilor medii decadale de precipitații 
înregistrate la Stația meteo Caracal (01.05-30.09.2013) pentru cultura de porumb
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Studiul privind consecinţele fenomenelor meteorologice extreme în 
România folosind tehnicile de teledetecţie şi SIG

În anul 2019 s-a elaborat şi testat metodologia de prelucrare şi analiză a 
produselor şi a imaginilor satelitare din domeniul optic înregistrate de satelitul 
Proba-V, folosind senzorul Vegetation (spectroradiometru cu patru benzi spectrale), 
pentru supravegherea şi analiza terenurilor agricole pe baza Fracțiunea de Radiație 
Activă Fotosintetic Absorbită (FAPAR).

Pentru supravegherea şi analiza  terenurilor agricole pe baza Fracțiunea de 
Radiație Activă Fotosintetic Absorbită (FAPAR) au fost utilizate produse şi imagini 
satelitare înregistrate de senzorul Vegetation îmbarcat pe satelitul Proba-V. 
Produsele satelitare obţinute din date PROBA-V sunt parte componenta a serviciului 
central de monitorizare terestră din cadrul Copernicus, programul european dedicat 
observării Pământului: Copernicus Global Land Service (CGLS). CGLS produce 
sistematic o serie de produse de tip bio-geofizic validate (între care şi FAPAR: FAPAR 
300m V1, FAPAR 1km V2, FAPAR 1km Global V1), menite să pună în evidență starea și 
evoluția suprafeței terestre, la scară globală și cu o rezoluție spațială slabă-medie.

Etapele de prelucrare primară şi secundară aplicate datelor satelitare sunt: 

• Identificarea produsului FAPAR 300m V1;

• Prelucrarea produsului FAPAR 300m V1, cuprinde:

– alegerea formatului utilizat (NetCDF sau GeoTIFF);

– decuparea imagini după un poligon definit;

– alegerea benzilor (FAPAR, LENGHT_AFTER, LENGHT_BEFORE, NOBS, QFLAG, 
RMSE);

– transformarea valorilor digitale (DN) în valori fizice (PV);

– clasificarea produsului FAPAR utilizând câmpul cu valorile fizice și un cod de 
culoare;

• Realizarea hărţii FAPAR (fig. 13);

• Analiza rezultatelor (fig. 14 şi fig. 15).

Instrumente și tehnici IT pentru implementarea serviciilor facilitate de 
rețea, conform Directivei INSPIRE

Tema 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 (GEOMET).

Principalele realizări în 2019 sunt legate de:

• Dezvoltarea metodologiei de testare și de validare a tuturor componentelor și 
fluxurilor informatice. Metodologia a fost structurată ținând cont de 
principiile standardului internațional ISO/IEC 10746-1:19982, Reference 
Model of Open Distributed Processing (RM-ODP). 

• Dezvoltarea clientului cartografic web (fig. 16). Aceasta integrează un set de 
servicii de bază precum cele responsabile de autentificarea utilizatorilor, 
descoperirea datelor, vizualizarea datelor, descărcarea datelor și a 
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Fig. 14. Evoluţia FAPAR şi a precipitaţiilor din date satelitare Proba-V,
la nivelul ţării pentru anul 2018

Fig. 15. Evoluţia FAPAR şi a precipitaţiilor din date satelitare Proba-V, 
la nivelul judeţului Olt pentru anul 2018

Fig. 13. Harta finală cu reprezentarea  FAPAR în valori fizice, 
pentru perioada 21-31.08.2019
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rezultatelor procesării, gestionarea fluxurilor de procesare, monitorizarea 
resurselor și notificarea utilizatorilor și administratorilor platformei;

• Crearea versiunii operaționale a serviciului de descărcare a datelor.

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

În semestrul I al anului 2019, au fost descărcate și procesate 519 imagini    
MODIS, produsul de evapotranspirație (MOD16A2), în scopul realizării unor analize 
complexe ale relațiilor existențe între evapotranspirație și principalii parametri 
agrometeorologici înregistrați la stațiile agrometeorologice (umiditatea solului, 
temperatura la sol, precipitațiile), iar in semestrul II din 2019 este prezentată 
metodologia de obținere a temperaturii la suprafața solului și, pe baza acesteia, 
algoritmul de determinare a temperaturii aerului din date Landsat 8 de rezoluţie 
înaltă. Cei doi parametri reprezintă variabile importante în estimarea evapo-
transpiraţiei din date satelitare.

Baza de date satelitare pentru studiul de față include date satelitare Landsat 8 
OLI, de rezoluţie spaţială 30 m în multispectral şi 15 m în panchromatic. Rezoluţia 
spaţială a senzorului de temperatură este de 100 m.

Procesarea imaginilor satelitare Landsat 8 OLI cuprinde următoarele etape:

• Convertirea valorilor digitale în radianță și reflectanţă

Imaginea satelitară brută este convertită din valori digitale (DN) în valori de 
radianță / reflectanță.

Fig. 16. Interfața clientului cartografic al geoportalului GEOMET
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Transformarea DN în Radianță, la limita superioară a atmodferei (TOA – Top of 
Atmosphere) pentru cele 9 benzi spectrale se face conform ec. 1:

Mρ = factor multiplicativ de rescalare corespunzător benzii spectrale; 

Aρ = factor aditiv de rescalare corespunzător benzii spectrale DN = valoarea brută a 
pixelului.

L  = ML * DN + AL              (1)λ

unde: 

L  = reprezintă radianța la TOA pentru fiecare dintre cele 9 benzi spectrale λ
2

(W/m *µm*rad); 

ML = factor multiplicativ de rescalare corespunzător benzii spectrale; 

AL = factor aditiv de rescalare corespunzător benzii spectrale; 

DN  = valoarea brută a pixelului.

Factorii multiplicativ și aditiv de rescalare se iau din fișierul de metadate (fișier 
.MTL) care însoțește fiecare imagine brută.

Transformarea DN în Reflectanţă la TOA se face conform ec. 2:

ρ'  = Mρ * DN + Aρ              (2)λ

unde: 
2

ρ'  = reflectanţa la TOA pentru fiecare dintre cele 11 benzi spectrale (W/m *µm*rad);λ

• Corecția Reflectanţei la TOA în funcție de excentricitatea orbitei terestre

Corectia imaginii functie de excentricitatea orbitei terestre se face conform 
ec.3.

ρλ = ρ'λ / sin(θSE) = ρ'λ / cos(θSZ)           (3)

unde: 

ρλ = reflectanţa pentru cele 9 benzi spectrale refective;

θSE = unghiul de elevație solară (radiani); 

θSZ = unghiul zenital = 90°-θSE

• Determinarea indicelui de vegetație diferență normalizată – NDVI

Determinarea NDVI este necesară pentru a putea obține în etapa următoare 
fracția de acoperire cu vegetație.

NDVI reprezintă o transformare non-lineară a benzilor vizibil roşu (banda 4) şi 
infraroşu apropiat (banda 5), fiind definită ca diferenţa dintre aceste două benzi, 
împărţită la suma lor (ec. 4):

În general, valorile NDVI (fig. 17) sunt cuprinse între -1.0 şi 1.0, valorile negative 
indicând nori sau apă iar valorile pozitive apropiate de 0 indicând solul neacoperit de 
vegetație, valorile NDVI pozitive mari indică vegetaţie rară (0.1-0.5) până la 
vegetație densă (> 0.6).

NDVI =
r  - NIR REDr
r  + rNIR RED

(4)
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Pe imagine valorile pozitive sunt colorate în nuanțe de la verde deschis până la 
verde închis, iar valorile negative sunt colorate în nuanțe de la galben deschis până la 
maro închis, indicând absența vegetației sau o stare de sănătate proastă.

• Estimarea fracției de acoperire cu vegetație (FC)

Fracţia de acoperire cu vegetaţie (fig. 18) se calculează pe baza indicelui NDVI 
(ec. 5):

Fig. 17. NDVI estimat din date 
Landsat 8 OLI – 21.06.2017

FC =
NDVI  - max NDVI

NDVI - NDVImax min  (5)( (
2

• 

Un alt parametru important în calculul evapotranspirației reale îl reprezintă 
temperatura la suprafața solului (fig. 19). În cazul datelor Landsat 8 se calculează ca 
medie a LST din benzile 10 și 11. Formula de calcul este dată de ec. 6.

Calculul temperaturii la suprafața solului – LST din date satelitare

Fig. 18. FC estimată din date 
Landsat 8 OLI – 21.06.2017



• 179 •

RAPORT ANUAL 2019

LST =
BT

BT
p *1+DN ln(e) 

(6)

unde: 

BT – temperatura de strălucire (K) (ec. 7);

p = h*c/s; 
-34h = 6.626*10  - constanta lui Planck;

8c = 2.998 * 10  – viteza luminii (m/s);
-23s = 1.38 * 10  (K/K);

e = 0.004 * FC + 0.986, emisivitatea la suprafaţa solului.

Fig. 19. LST estimată din date 
Landsat 8 OLI – 21.06.2017

BT =
K2

K1

LB

ln 
(7)

( (
K și K  sunt constante termice de conversie date în fișierul de metadate al 1 2

imaginii.

Temperatura aerului va fi estimată folosind temperatura suprafeței terenului 
produsă din benzile termice a imaginilor Landsat, modelul digital al terenului (DEM) 
și durata zilei (DDL) (ec. 8):

    Ta = a * LST + b * DEM + c * DDL + d                                       (8)

unde: 

LST este temperatura suprafeței solului; 

DEM este modelul digital de al terenului;

DDL este durata zilei.

Automatizarea procedeului de estimare a LST a fost realizată în ArcGIS utilizând  
instrumentrul Model Builder, conform schemei din figura 20.



• 180 •

TELEDETECȚIE ȘI SISTEME INFORMAȚIONALE GEOGRAFICE

Fig. 20. Procedeul automatizat de estimare a LST din date Landsat 8

Procesarea imaginilor în scopul estimării tempraturii aerului (Ta) din imagini 
Landsat este prezentată în figura 21.

Fig. 21. Procesarea datelor 
Landsat pentru estimarea Ta

unde:

DDL se calculează din unghiul de declinație solară și latitudinea locală, conform     
ec. 9:

          DDl = (24/π)*arccos(tan(Lat/180)π)*tan((23.45π/180)*sin(δ))             (9)

unde:

δ reprezintă declinația solară, care se calculează conform ec. 10:

                 δ = 2π(284 + DOY)/365                    (10)

unde:

DOY reprezintă ziua iuliană din an în care a fost achiziționată imaginea.

În cadrul acestui studiu a fost stabilit și automatizat procedeul de determinare a 
temperaturii la suprafața solului (LST) din date satelitare Landsat 8. De asemenea, a 
fost stabilit și procedeul de determinare a temperaturii aerului (Ta) (la 2m) pe baza 
LST, DEM și DDL. În etapa următoare (2020) vor fi determinați coeficienții de 
determinare a Ta, cu ajutorul programului Weka, printr-un model de regresie. 
Validarea se va face prin comparaţia cu valorile măsurate la staţiile meteorologice, 
tot în anul 2020.
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Proiectele naţionale şi internaţionale în care au fost implicaţi cercetătorii 
Laboratorului de Teledetecţie şi Sisteme Infomaţionale Geografice, în anul 2019, 
sunt:

Proiectul „Dezvoltarea rezilienţei şi toleranţei în utilizarea eficientă a 
resurselor disponibile culturilor în contextul schimbărilor climatice şi 
poluării aerului” – SusCap. 

În cadrul Proiectului SusCap, Laboratorul de Teledetecție și SIG este responsabil 
cu realizarea de produse derivate din datele satelitare: Meteosat/Seviri; Terra, 
Aqua/Modis; SMOS; MetOp/Ascat; Sentinel-1, la nivel european, pentru intervalul 
2000-prezent, în funcţie de disponibilitatea datelor satelitare. Produsele obţinute 
prin prelucrarea imaginilor satelitare sunt: Indicele Suprafeței Foliare – LAI (Leaf 
Area Index), Evapotranspirația - Et şi umiditatea solului – SM. Laboratorul de 
Teledetecție și SIG a particpat la Activitatea: Colectarea datelor de modelare și 
teledetecție pentru aplicații la nivel pan-european și evaluarea performanței 
modelelor și a obținut ca rezultat o bază de date satelitare pentru LAI, Et și SM. În 
etapa 2019 s-a realizat baza de date satelitare pentru LAI (2000-2019) și ET (2001-
2019), care cuprinde 1759 intrări (897 de produse LAI și 862 de produse ET), 
reprezentate de scenele produselor satelitare MODIS asamblate la nivelul 
continentului european.

Etapele de realizare a bazei de date satelitare sunt:

• Identificarea şi descărcarea datelor;

• Asamblarea scenelor disponibile pentru același interval temporal (8 zile);

• Reproiectarea în proiecția europeană Lambert Azimutală de Suprafață Egală -  

EPSG:3035 (fig. 22 și 23); 

Fig. 22. Distribuția spațială a indicelui LAI, în intervalul 21-30 septembrie 2019
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Fig. 23. Distribuția spațială a ET, în intervalul 22-29 septembrie 2019

• Decuparea după terenurile arabile;  

• Convertirea valorilor pixelilor ( ) în valori reale; 

• Integrarea în mediul Sistemelor Informaţionale Geografice (SIG) ;

•

¨  evoluţia multitemporală, tendinţa şi sezonalitatea. S-au analizat cei doi 
parametri (ET și LAI), la nivel de pixel, pentru a identifica momentele de 
timp cu schimbări semnificative în interiorul seriei temporale, 
sezonalitate și tendință, pentru care sunt necesare investigații detaliate. 
În figura 24 este prezentat un exemplu al unei astfel de analize pentru ET, 
pentru Insula Mare a Brăilei, pentru cele trei componente:

– multitemporală (Yt) - evoluţia multitemporală;

– sezonieră (St) - ciclicitatea sezonieră;

– tendinţă (Tt) – evidenţiază momentele de schimbări.

¨  anomalia standardizată. S-au analizat cei doi paramteri (ET și LAI), la 
nivelul terenurilor arabile la nivel național, pentru a identifica anomalia 
acestora față de valoarea medie. Pentru LAI, aceasta a fost calculată 
conform ecuației:

LAIanomaly = (LAIac - LAImed) / LAIstd

unde: 

LAIanomaly - anomalia calculată pentru perioada de timp de interes (2000-2019);

Digital Number - DN

Prelucrarea datelor în vederea realizării de analize în funcție de solicitări:
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Fig. 24. Evoluţia multitemporală, tendinţa şi sezonalitatea ET din zona agricolă Insula 
Mare a Brăilei (Liniile verticale gri reprezintă anii 2001, 2007, 2012 și 2019)

LAIac – Indicele foliar real;

LAImed – Valoare medie a indicelui foliar;

LAIstd - Deviația standard.

Aceasta a fost calculată pentru fiecare interval de sinteză de 8 zile, din    
sezonul de vegetație (martie-septembrie). Astfel, au rezultat 24 de produse pentru 
fiecare an în perioada 2000-2019. În figura 25 este prezentat un exemplu al 
distribuției spațiale a valorilor medii LAI, unde se observă că cele mai mici valori 
medii ale LAI se înregistrează în Câmpia Română și în Podișul Dobrogei, în intervalul 
20-27 iulie 2000-2019.  

Fig. 25. Distribuția 
spațială a mediei 
indicelui LAI, în 

intervalul 20-27 iulie, 
2000-2019
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Indicii de vegetație derivați din date satelitare reprezintă un mijloc foarte 
eficient de supraveghere și evaluare a culturilor agricole la scara imaginilor datorită 
posibilităților de discriminare precisă a vegetației. Aceştia au capacitatea de a 
accentua proprietățile particulare ale culturilor agricole și de a estima parametri 
care influențează starea de stres hidric (umiditatea solului, temperatura suprafeţei 
solului, evapotranspirația, conținutul de apă din frunze, fracțiunea de radiație 
solară absorbită în procesul de fotosinteză, acoperirea cu zăpadă etc.).

Pentru crearea bazei de date satelitare au fost necesare 87.950 de scene 
satelitare din care au rezultat 1.759 de produse satelitare MODIS asamblate la 
nivelul continentului european (897 de produse LAI și 862 de produse ET).

Activităţile de cercetare desfăşurate, în cadrul Laboratorului de Teledetecţie şi 
Sisteme Informaţionale Geografice, în anul 2019 s-au materializat prin lucrări de 
diseminare şi publicarea de articole în reviste ştiinţifice internaţionale, astfel:

¯ Articole publicate

Caian, M., Oană, L., Adamescu, M., Dumitrescu, A., Cheval, S., Cazacu, C., Angearu, 
C., High-resolution dynamical downscaling of extreme climate using RCPs and 
landcover scenarios over Romania, Geophysical Research Abstracts, 21, EGU 
General Assembly 7-12.04.2019, Viena, Austria; 

Constantin (Oprea), D.M., Ionac, N., Marinică, I., Vătămanu, V.V., Marinică, A.F., 
Grigore, E., Bogan E., Onţel, I. (2019), The agro-climatic resources of the year 
2015 and their impact on the agricultural crops in the South – West of Romania, 
Scientific Papers Series "Management, Economic Engineering in Agriculture and 
rural development", 19 (2), ISSN 2284-7995, 81-92;

Mihăilescu, D., Cîmpeanu, S.M (2019), Multi-temporal analysis of land cover changes 
in Oltenia Plain, using Terrset land cganhe modeler, AgroLife Scientific Journal, 8 
(2), ISSN 2285-5718, 82-91;

¯ Capitole în cărţi 

Roman, A., Ursu, T.M., Onțel, I., Marușca, T., Pop, O.G., Milanovici, S., Sin-
Schneider, A., Gheorghe, C.A., Avram, S., Fărcaș, S., Frink, J.P. (2019), Deviation 
from Grazing Optimum in the Grassland Habitats of Romania Within and Outside 
the Natura 2000 Network. In Habitats of the World - Biodiversity and Threats, 
eds.: Carmelo Maria Musarella, Ana Cano Ortiz and Ricardo Quinto Canas, 
IntechOpen DOI: 10.5772/intechopen.85734;

¯ Lucrări de diseminare a activităţilor realizate în cadrul LTSIG în 2019:

Stăncălie, G., Irimescu, A., Crăciunescu, V., Diamandi, A., Mihăilescu, D., Angearu, 
C., Nicola, O., Boldeanu, G., Onțel, I., Nerțan, A., Catană, S., Luca, E., 
Chirițescu, R., Use of EO data for atmospheric and environemnt monitoring in 
Romania, Conferinţa Internaţională Copernicus “Space for a Safe Society and 
Sustainable Growth”, 4 – 5.06.2019, București;

Angearu, C., Bălteanu, D., Irimescu, A., Analiza secetei folosind date satelitare 
Modis, în Câmpia Bărăganului, Conferinţa Internaţională „Space Solutions for 
Sustainable Agriculture and Precision Farming”, 6-10.05.2019, Cluj-Napoca;
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Constantin (Oprea), D. M., Marinica, A. F, Marinica, I., Zaharia, L., Grigore, E., 
Ontel, I., Toroimac, G. I, Tiscovschi, A. A. (2019), The thermal and pluvial 
features of the agricultural year 2018 in SouthWestern Romania and the effects 
on the crops, XXXIIème Colloque Internationale de l'AIC, 543-548, 29.05-
1.06.2019, Salonic, Grecia;

Angearu, C., Evaluarea cu ajutorul teledetecţiei a unor fenomene meteorologice 
periculoase. Studiu de caz: Fenomenul de grindină, Sesiunea anuală de 
comunicări ştiinţifice, Insitutul de Geografie, 28.06.2019.

Dogaru, D., Bălteanu, D., Sima, M., Angearu, C., Lupu, L., Recent changes in 
agricultural land use patterns in the Romanian Plain and their implications for 
farming decisions, IGU LUCC Thematic Conference, 24-26.09.2019, Koper, 
Slovenia; 

Crăciunescu, V., Stăncălie, G., Toma, E., Implementarea unei infrastructuri de date 
spațiale conforme cu cerințele, standardele și reglementările impuse de 
Directiva INSPIRE în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie, 
Simpozionul Științific Aniversar „Rolul și evoluția informațiilor geospațiale”, 
12.11.2019, București;

Angearu, C., Burcea, S., Irimescu, A., Analiza fenomenului de grindină din Câmpia 
Râmnicului Sărat pe baza datelor de teledetecție, Sesiunea Anuală de 
Comunicări Științifice a Administrației Naționale de Meteorologie, 19-
21.11.2019, București;

Boldeanu, G., Evoluţia extinderii stratului de zăpadă în masivele montane Rodnei, 
Făgăraş şi Retezat-Godeanu pe baza datelor satelitare Modis, pentru intervalul 
2001-2019, Sesiunea Anuală de Comunicări Științifice a Administrației Naționale 
de Meteorologie, 19-21.11.2019, București;

Caian, M., Mic, R.P., Angearu, C., Modelarea extremelor regionale pentru România- 
indindații: valoare adaugată și limitări, Sesiunea Anuală de Comunicări Științifice 
a Administrației Naționale de Meteorologie, 19-21.11.2019, București;

Onțel, I., Analiza umidității solului din date satelitare în Câmpia Olteniei și 
Banatului, în intervalul 2007-2018, Sesiunea Anuală de Comunicări Științifice a 
Administrației Naționale de Meteorologie, 19-21.11.2019, București;

Angearu, C., Utilizarea imaginilor satelitare în analiza modificărilor utilizării 
terenurilor în Câmpia Bărăganului, Workshop-ul tinerilor cercetători, ediţia a 
XIX-a, Insitutul de Geografie,  04.12.2019.
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Sistemul de telecomunicații meteorologice asigură conexiunile şi transferul 
operativ al datelor brute şi prelucrate în întreaga reţea meteorologică națională, 
precum şi interconectarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie, ca NMC 
(National Meteorological Centre), cu Reţeaua Globală de Telecomunicaţii GTS a 
OMM, realizându-se astfel transferul operativ al datelor meteorologice pentru 
asigurarea  îndeplinirii obligaţiilor ce revin ţării noastre ca membră OMM.

Sistemul de telecomunicații meteorologice include subsistemele meteorologice 
de telecomunicaţii şi procesare date, care sunt distribuite în locaţii ce acoperă 
întregul teritoriu al ţării, astfel:

Centrul Operaţional din Bucureşti (COF-Central Operations Facility), de la  
Sediul Central din București al Administrației Naţionale de Meteorologie este 
punctul central al Sistemului Meteorologic  Naţional;

6 Centre Regionale de Prognoză (RFC- Regional Forecasting Center), din Cluj, 
Timişoara, Bacău, Craiova, Constanţa şi Sibiu sunt responsabile pentru 
coordonarea activităților meteorologice și agrometeorologice din regiunile 
aferente;

Site-urile "Stații meteorologice automate" (163). Aceste site-uri furnizează date 
de la stațiile meteorologice automate către un server central FTP de la Sediul 
Central, pentru distribuirea ulterioară corespunzătoare în cadrul sistemului 
naţional.

Site-urile Radar reprezintă locațiile unde sunt amplasate radarele meteo-
rologice: București, Craiova, Bârnova, Timișoara, Medgidia, Bobohalma și 
Oradea.

Site-ul pentru sondajul aerologic (radiosondaj) este amplasat în locația stației 
meteorologice București-Afumați.

Activităţile operative specifice din cadrul sistemului respectă protocoalele, 
procedurile și reglementările tehnice ale OMM, fiind legate de administrarea şi 
exploatarea sistemului de telecomunicaţii naţional şi internaţional  pentru fluxul 
operativ al datelor meteorologice.

Prin infrastructura naţională  de telecomunicaţii, datele meteorologice sunt 
colectate de la amplasamentul staţiilor sinoptice pe un server central FTP de la 
sediul central, fiind preluate de către  Serviciile Regionale de Prognoză a Vremii 
(SRPV), în vederea validării și realizării produselor meteorologice colective 
regionale, care sunt apoi  transmise la Sediul Central  pentru validare şi  formarea 
produselor necesare transmiterii în flux internaţional (conform obligaţiilor în   
cadrul OMM şi ECOMET) şi formarea produselor pentru folosirea lor în cadrul 
sistemului meteorologic naţional. De la amplasamentele radar, prin sistemele de 
telecomunicaţii, produsele radar generate  sunt transmise operativ la  SRPV-ul 
asociat şi, mai departe, către Centrul Naţional. De la Centrul Naţional sunt transmise 
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către SRPV-uri date şi produse meteo necesare pentru elaborarea prognozelor 
meteorologice locale, ca de exemplu: date de suprafaţă şi aerologice naţionale şi din 
GTS, produse de la sateliţii meteorologici, produse radar la nivelul întregii ţări, 
produse GRIB din modelele meteorologice etc.

Canalele de date sunt folosite pentru transportul datelor şi produselor meteo-
rologice 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 canalele de date şi conexiunile, aşa cum sunt prezentate în figura 1.  
Această reţea de comunicaţii  de date meteorologice este dimensionată astfel încât 
să asigure tot traficul de date meteo bidirecţional între diversele tronsoane ale 
reţelei spre/de la Centrul Operaţional de Prognoză - COF.

Fig. 1

Reţeaua WAN Principală (Main Network) înlocuieşte vechea reţea satelitară SAT 
(reţeaua VSAT a fost soluţia principală folosită până în anul 2018), dar la 
performanţe net superioare, atât ca disponibilitate, cât şi ca benzi alocate: COF – 
fiecare SRPV: 10Mbps, SRPV-Radar asociat: 4Mbps. Conectarea în rețea este 
realizată  pentru 4 amplasamente radar (Bârnova, Medgidia, Târnaveni şi Oradea),  
6 SRPV-uri (Bacău, Constanţa, Sibiu, Cluj, Timişoara şi Craiova) şi CNPM Bucureşti, 
fiind o reţea full-duplex  cu 11 noduri. Această reţea a fost parţial implementată în 
anul 2019, cu sprijinul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale - serviciu 
guvernamental. 
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Prin acest serviciu (STS) s-au realizat în anul 2019 și alte conexiuni, printre care 
enumerăm:

 interconectarea Sistemului de Avertizări Meteorologice (SAM) cu sistemul 
național RoALERT al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU);

conexiuni cu instituții guvernamentale pentru furnizarea informațiilor meteo-
rologice de interes.

Pentru o disponibilitate foarte mare a reţelei WAN de comunicaţii de date se 
foloseşte  o soluţie de backup printr-un VPN (Virtual Private Network), furnizat de un 
operator naţional. Acest VPN este extins până la nivelul staţiilor meteorologice, 
asigurându-se astfel colectarea rapidă a datelor meteorologice la nivelul fiecărui 
Centru Regional.

În Sistemul Global de Telecomunicații (GTS) Administrația Națională de 
Meteorologie este conectată cu partenerii externi prin infrastructura de comunicații 
RMDCN (Regional Meteorological Data Communication Network).  În cadrul GTS, 
prin RMDCN, NMC Bucureşti are conexiuni cu WMC (World Meteorological Centre) 
Moscova, cu RTH (Regional Telecommunication Hub) Sofia, cu RTH Offenbach şi cu 
Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Durată Medie (ECMWF).  
Legătura cu Centrul Regional Offenbach, pentru transfer operativ de date meteo 
între Sistemele Automate de Comutare de Mesaje ale celor două centre, a fost 
realizată în anul 2018, fiind deosebit de importantă pentru România, deoarece    
RTH Offenbach este în acelaşi timp şi un centru GISC (Centru Global al Sistemului de 
Informaţii) în Sistemul de Informaţii OMM (WIS). Obligaţiile Centrului Naţonal 
Bucureşti în cadrul WIS sunt îndeplinite prin transferul operativ al datelor esenţiale 
(format TAC şi TDCF)  direct către GISC Offenbach.

Conexiunile în cadrul  sistemului naţional de telecomunicaţii sunt prezentate   
în figura 1.

Prin toate conexiunile de date cu centrele menţionate sunt  recepţionate date  
şi produse meteorologice din reţeaua OMM, de interes pentru România, sub diferite 
formate standard: TAC(ASCII), TDCF(BUFR), GRIB, T4 Dfax. Totodată, prin aceste 
conexiuni GTS este  asigurată şi transmiterea  operativă de buletine SYNOP, TEMP şi 
CLIMAT naţionale, pentru fluxul global şi regional de telecomunicaţii meteorologice, 
cu respectarea programelor  şi obligaţiilor ce revin Centrului Naţional Meteorologic 
Bucureşti, în cadrul OMM, transmiterea  datelor realizându-se operativ, oră de oră,  
atât în cod TAC (Traditional Alphanumeric Codes), cât şi în cod TDCF (Table Driven 
Code Forms).

•

• 
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Principalele date primare/brute din Baza de Date a Administraţiei Naţionale de 
Meteorologie încărcate în cursul anului 2019 sunt:

 date climatologice generale ( orele de observaţie 00, 06, 12, 18 UTC) şi de 
sinteză, de la 158 staţii automate în funcțiune, orare/zilnice/lunare, anul 
2019, validate; 

date operative sinoptice  (orare) de la 158 staţii, pentru anul 2019, validate 
formal;

date operative pluvio zilnice, de la 61 posturi, pentru anul 2019, validate 
formal;

date orare privind durata de strălucire a soarelui, de la 153 de staţii 
meteorologice, pe anul 2019, validate;

date zilnice privind precipitaţiile, stratul de zăpadă şi fenomenele, de la 61 de 
posturi pluviometrice, pe anul 2019, validate; 

date istorice TS2 (date privind radiaţia orară globală a soarelui, de la 
înfiinţarea staţiei până la automatizarea acesteia), de la 5 staţii 
meteorologice;

date brute din 10 în 10 minute, pentru principalii parametri meteorologici, de 
la 155 stații automate, pentru anul 2019;

date brute de precipitații pe 1 minut, de la 145 stații meteorologice automate, 
pentru sezonul cald 2019.

Anul 2019 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 
(Climatologică și Operativă), monitorizarea corecțiilor SMAC realizate pe 
fluxul lent de date, corectarea datelor din baza de date operativă, date sursă 
pentru calculul datelor climatologice.

Realizarea încărcării în baza de date, a calculării și verificării datelor 
climatologice.

Digitizarea datelor de durată de strălucire a soarelui de la încă 4 stații, 
ajungându-se la un număr de 23 de staţii din cele 144 de stații la care s-a 
evaluat că poate fi extinsă seria de date din Baza de Date Climatologică pe 
baza documentelor de arhivă Tm6.

Digitizarea datelor climatologice generale, de la înfiinţarea staţiei până în 
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1960, pentru 2 staţii la care au fost reevaluate documentele de arhivă 
ORDINUL 2, în vederea extinderii seriei de date istorice din Baza de Date 
Climatologică.

Preluarea și încărcarea în bazele de date a datelor meteorologice din fluxul 
lent de date TM2/TM6 și a datelor disponibile de precipitații pe un minut.

 Dezvoltarea Sistemului de Management al Fondului Național de Date Meteo-
rologice, prin proiectarea și implementarea de noi aplicații/module, pentru 
gestionarea, alimentarea,  actualizarea, validarea și accesarea bazelor de 
date:

• s-au realizat configurările software ale serverului central FTP Intranet 
și ale aplicațiilor responsabile de fluxul operativ de date meteo-
rologice pentru 45 de stații meteorologice județene modernizate       
în cadrul proiectului “Dezvoltarea sistemului național de monitorizare 
și avertizare a fenomenelor meteorologice periculoase pentru 
asigurarea protecției vieții și a bunurilor materiale“, finanțat din 
cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020, Axa 
Prioritară 5, obiectivul 2 ”Upgrade-ul rețelei actuale de stații 
meteorologice automate”.

• s-au actualizat aplicațiile de încărcare a datelor climatologice cu noi 
criterii de verificare.

• au fost proiectate şi dezvoltate scripturi, în vederea extinderii seriei de 
date TS2 digitizate, privind radiaţia globală orară a soarelui, cu datele 
primite de la centrle regionale pe flux lent de date, în fişiere de tip 
EXCEL.

¨  

¨
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Pe parcursul anului 2019, 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 ale 
personalului din meteorologie” au fost atinse, desfășurându-se după cum 
urmează:

(1) Pe parcursul lunilor ianuarie și februarie, a fost realizată Analiza Programului de 
Management QMS pe anul 2018 și s-a stabilit Programul de Management QMS, care 
s-a desfășurat în continuare.

De asemenea, au fost adăugate cursuri noi și au fost perfecționate cele deja 
existente din cadrul Programelor de Formare Profesională, de importanță și 
actualitate științifică în domeniul meteorologiei, în contextul în care, în ultimii 
ani, fenomenele severe cu potențial distructiv ridicat sunt tot mai frecvente.

Printre acestea se numără :

• Tornade - formare, clasificare și identificare;

• Fenomene convective;

• Interpretarea imaginilor satelitare;

• Funcționarea radarului meteorologic și interpretarea produselor radar;

• Instrucțiuni meteorologice – Efectuarea măsurătorilor și observațiilor meteo-
rologice, codificarea datelor meteorologice.

(2) În luna martie s-au stabilit perioadele de desfășurare și tematica Programului   
de Formare Continuă și a Programului de Fomare Inițială și de Bază. Programul   
de Formare Continuă este organizat pentru personalul cu studii superioare și 
medii din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie, iar Programul de 
Fomare Inițială și de Bază se adresează participanților recent angajați în 
domeniul meteorologiei și/sau cercetării. Ambele programe de pregătire 
profesională se desfășoară online, pe platforma Școlii Naționale de Meteorologie, 
iar participanții parcurg individual subiectele de specialitate stabilite prin 
programă, urmate de susținerea testelor de autoevaluare. Absolvirea de către 
participanții din cadrul Programului de Formare Inițială și de Bază se face prin 
realizarea unui proiect de cercetare în domeniul în care își desfășoară activitatea 
profesională. Subiectul proiectului ales este unul de actualitate în domeniul 
meteorologiei, acesta fiind  evaluat de comisia de evaluatori a Școlii Naționale  
de Meteorologie. Proiectul se realizează sub atenta îndrumare a unui specialist  
în domeniu și este susținut în ultima săptămână de desfășurare a programului de 
pregătire profesională la care participă, în prezența comisiei de evaluatori, 
printr-o prezentare orală. 

(3) Programele de pregătire profesională s-au desfășurat în perioada martie-august, 
participanții parcurgând capitolele de studiu individual și, ulterior, susținând 
testările aferente acestora.
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(4) În perioadele 24 - 27 iunie și 01 - 04 iulie, s-a desfășurat cursul de ̋ Meteorologie 
Mezoscalară și Nowcastingʺ, curs organizat în cadrul Programului de Formare de 
Specialitate. Acesta a avut loc la sediul central al Administrației Naționale de 
Meteorologie – sala Heroveanu, iar lectori ai cursului au fost Dr. Elena Cordoneanu 
și Dr. Sorin Burcea. La acest curs au participat 24 de meteorologi de la sediu și din 
cadrul Serviciilor Regionale de Prognoză a Vremii).

(5) În luna august s-a încheiat Programul de Formare Inițială și a început cea de-a 
doua parte a programului de pregătire profesională - Programul de Formare de 
Bază (PFB). În cadrul acestui program, au participat absolvenții Programului de 
Formare Inițială (PFI), care au realizat individual un proiect, sub îndrumarea   
unui conducător din cadrul laboratorului în care îşi desfășoară activitatea 
profesională, subiectele alese fiind de actualitate și importanță științifică.

(6) În luna octombrie s-a încheiat Programul de Formare Continuă pentru meteo-
rologi cu studii superioare, iar în perioada 19-21 noiembrie, în cadrul Sesiunii 
Anuale Științifice a Administrației Naționale de Meteorologie, participanții la 
Programul de Formare Ințială și de Bază au prezentat oral, în fața comisiei 
științifice de evaluatori a Școlii Naționale de Meteorologie, varianta completă a 
proiectelor realizate individual.

(7) În luna decembrie,  în conformitate cu prevederile PO-02-CQMS-01 – ”Elaborarea 
programelor anuale de management QMS”, PS-04-CQMS-01 – Analiza efectuată   
de management” și ale ”Sinopticului activităților pre și post analiză efectuată   
de management în domeniul QMS” aprobate de managementul ANM, s-a 
desfășurat procesul de redactare, avizare și aprobare a programului de 
management în domeniul QMS pentru anul 2020 și a raportului de analiză referitor 
la îndeplinirea cerințelor în domeniul QMS în anul 2019. De asemenea, au fost 
emise și transmise certificate absolvenților programelor de pregătire 
profesională.

(8) Pe tot parcursul anului, Școala Națională de Meteorologie a organizat vizite 
pentru grupuri de elevi.
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Dezvoltarea sistemului național de monitorizare și avertizare a fenomenelor 
meteorologice periculoase pentru asigurarea protecției vieții și a bunurilor 
materiale (Cod SMIS 2014+ 127994)

În vederea îmbunătățirii activităților operaționale de prognoză și avertizare a 
fenomenelor meteorologice de vreme severă, Administrația Națională de 
Meteorologie derulează Proiectul “Dezvoltarea sistemului național de 
monitorizare și avertizare a fenomenelor meteorologice periculoase pentru 
asigurarea protecției vieții și a bunurilor materiale”, cod SMIS 2014+127994, 
finanțat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene în cadrul Programului 
Operațional Infrastructura Mare POIM 2014-2020, Axa prioritară 5 - Promovarea 
adaptării la schimbările climatice, a prevenirii şi a gestionării riscurilor, Obiectivul 
specific 5.1 - Reducerea efectelor şi a pagubelor asupra populaţiei cauzate de 
fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările 
climatice, în principal de inundaţii şi eroziune costieră.

Pentru realizarea Proiectului a fost semnat Contractul de finanțare nr. 234 din 
data de 21.12.2018, având o durată de implementare de 31 luni, respectiv 
decembrie 2018 – iulie 2021. 

Valoarea totală a Proiectului este de 29.956.584,25 lei, inclusiv TVA, din care 
finanțare nerambursabilă din Fondul de Coeziune în valoare de 24.082.786,51 lei.

Obiectivul general al Proiectului constă în dezvoltarea sistemului național de 
monitorizare și avertizare a fenomenelor meteorologice periculoase pentru 
asigurarea protecției vieții și a bunurilor materiale.

Activitatea operațională de prognoză și avertizare a fenomenelor 
meteorologice de vreme severă va fi îmbunătățită, astfel încât populația României și 
autoritățile naționale cu rol în prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență, vor 
putea întreprinde măsurile de reducere a riscurilor asociate fenomenelor meteo 
extreme în vederea asigurării protecției vieții și a bunurilor materiale.

Obiectivele de investiții aferente Proiectului sunt:

1. Modernizarea rețelei radar (3 radare în bandă S) și upgrade-ul aplicațiilor 
specializate, inclusiv serverele pentru procesarea datelor 

Îmbunătățirea performanțelor tehnice a 3 radare meteorologice în bandă S, de 
tip WSR-98D, componente ale rețelei naționale de radare meteorologice în scopul 
îmbunătățirii informațiilor privind detecția și monitorizarea evoluției spațio-
temporale a sistemelor noroase atmosferice, necesare meteorologilor previzioniști. 
De asemenea, fiabilitatea componentei de recepție a sistemului radar va crește, iar 
împreună cu upgrade-ul serverelor și aplicațiilor specializate de procesare a datelor 
asigură continuitatea furnizării de date radar, în regim operativ, către meteorologi și 
către utilizatorii specializați (de exemplu, instituții cu rol în prevenirea și 
gestionarea situațiilor de urgență).

PROGRAME/PROIECTE NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALEPROGRAME/PROIECTE NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE
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2. Upgrade-ul rețelei actuale de stații meteorologice automate

Retehnologizarea unui număr de 45 de stații meteorologice automate din cadrul 
Rețelei Naționale de Stații Meteorologice Automate, care să funcționeze la nivelul 
actual de performanță internațională în domeniu și în acord cu cerințele și 
recomadările Organizației Meteorologice Mondiale (OMM), asigurându-se creșterea 
capacității de răspuns a sistemului mai ales în cazul situațiilor de vreme extremă, 
dar și în ceea ce privește furnizarea de parametri meteorologici cu frecvență 
crescută. 

3. Modernizarea sistemului de telecomunicații și vizualizare a produselor 
meteorologice de prognoză și avertizare de fenomene meteo periculoase

Modernizarea sistemelor de vizualizare-diseminare, de comunicații și de 
securitate va avea ca obiectiv îmbunătățirea activităților operaționale, de prognoză 
și avertizare a fenomenelor meteorologice de vreme severă, activitatea operativă 
beneficiind astfel de un sistem modern, actualizat, care să ofere meteorologilor 
previzioniști informații, în timp real, într-un mediu IT securizat.

4. Modernizarea sistemului de gestionare a datelor climatice (Climate Data 
Management System - CDMS) folosind standarde de reprezentare 
geospațială 

Prin implementarea unui CDMS modernizat se vor integra unitar, eficient și 
coerent la nivelul infrastructurii IT a Administrației Naționale de Meteorologie, 
componentele de gestiune, furnizare/accesare, prezentare, analiza datelor 
climatice și metadatelor, de guvernanță a sistemului,  conforme recomandărilor și 
standardelor de calitate ale Organizației Meteorologice Mondiale și ale Uniunii 
Europene, se va răspunde optim cerințelor actuale ale utilizatorilor de date, 
informații, produse și servicii climatice (instituții cu rol în prevenirea și gestionarea 
situațiilor de urgență), valorificând investițiile în modernizarea celorlalte activități 
ale Administrației Naționale de Meteorologie.

5. Modernizarea sistemului de asimilare de date și aplicațiilor operaționale în 
prognoza de scurtă și foarte scurtă durată (nowcasting) 

Dezvoltarea sistemelor operative actuale de prognoză numerică a vremii la 
scară regională prin extinderea domeniilor geografice de integrare, creșterea 
rezoluțiilor spațiale și utilizarea asimilării datelor de observații de la toate stațiile 
meteorologice din domeniul de integrare precum și a celor furnizate de radarele și 
sateliții meteorologici;

Implementarea unui model de prognoză nowcasting capabil să anticipeze 
apariția și evoluția fenomenelor meteorologice severe, model bazat pe dezvoltările 
sistemelor operative de prognoză numerică a vremii, precum și pe asimilarea datelor 
de observații synop, radar și satelitare. Acest model va fi utilizat în cadrul 
Administrației Naționale de Meteorologie în activitatea operativă pentru prognoza 
fenomenelor meteorologice severe;

Implementarea unei proceduri de control a calității datelor radar în scopul 
utilizării acestora, atât în asimilarea de date în modelele numerice operative, cât și 
în modelul de prognoză nowcasting.

 În anul 2019, au fost realizate următoarele activități în cadrul Proiectului:
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Obiectiv 1 - Modernizarea rețelei radar (3 radare în bandă S) și upgrad-ul 
aplicațiilor specializate, inclusiv serverele pentru procesarea datelor – 
Investiția are drept obiectiv îmbunătățirea performanțelor tehnice a 3 radare 
meteorologice în bandă S, componente ale Rețelei Naționale de Radare 
Meteorologice în scopul creșterii calității informațiilor privind detecția și 
monitorizarea evoluției spațio-temporale a sistemelor noroase atmosferice, 
necesare meteorologilor previzioniști. Ca urmare a derulării procedurii de 
achiziție publică, la data de 22.10.2019 a fost semnat contractul de furnizare 
având o durată de execuție de 9 luni, respectiv până la data de 21.07.2020. În 
prezent, contractul este în derulare.

Obiectiv 2 - Upgrade-ul rețelei actuale de stații meteorologice automate – 
Investiţia a avut ca scop retehnologizarea unui număr de 45 de stații 
meteorologice automate din cadrul Rețelei Naționale de Stații Meteorologice 
Automate, care să funcționeze la nivelul actual de performanță internațională 
în domeniu și în acord cu cerințele și recomadările Organizației Meteorologice 
Mondiale (OMM), asigurându-se creșterea capacității de răspuns a sistemului, 
mai ales în cazul situațiilor de vreme extremă, dar și în ceea ce privește 
furnizarea de parametri meteorologici cu frecvență crescută. Ca urmare a 
derulării procedurii de achiziție publică, la data de 01.04.2019 a fost semnat 
contractul de furnizare, care a fost implementat şi finalizat la data de 
09.10.2019. Contractul este finalizat.

Obiectiv 3 - Modernizarea sistemului de telecomunicații și vizualizare a 
produselor meteorologice de prognoză și avertizare de fenomene meteo 
periculoase  - Modernizarea sistemelor de vizualizare-diseminare, de 
comunicații și de securitate are ca obiectiv îmbunătățirea activităților 
operaționale, de prognoză și avertizare a fenomenelor meteorologice de vreme 
severă, activitatea operativă beneficiind astfel de un sistem modern, 
actualizat, care să ofere meteorologilor previzioniști informații, în timp real, 
într-un mediu IT securizat. Ca urmare a derulării procedurii de achiziție publică, 
la data de 09.12.2019 a fost semnat contractul de furnizare având o durată de 
execuție de 12 luni, respectiv până la data de 08.12.2020. In prezent, contractul 
este in derulare.

Obiectiv 4 - Modernizarea sistemului de gestionare a datelor climatice 
(Climate Data Management System - CDMS) folosind standarde de 
reprezentare geospațială - Prin implementarea unui CDMS modernizat se vor 
integra unitar, eficient şi coerent, la nivelul infrastructurii IT a Administrației 
Naționale de Meteorologie, componentele de gestiune, furnizare/accesare, 
prezentare, analiză a datelor climatice și metadatelor, de guvernanță a 
sistemului, conforme recomandărilor şi standardelor de calitate ale 
Organizației Meteorologice Mondiale şi ale Uniunii Europene, se va răspunde 
optim cerințelor actuale ale utilizatorilor de date, informații, produse și servicii 
climatice (instituții cu rol în prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență), 
valorificând investițiile în modernizarea celorlalte activități ale Administrației 
Naționale de Meteorologie. Procedura de achiziţie publică a fost demarată în 
cursul anului 2019, având termen de depunere a ofertelor 17.12.2019. Procesul 
de evaluare în vederea realizării achiziţiei se va finaliza în cursul anului 2020. 
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Contractul va avea o durată de implementare de 24 de luni. În prezent, achiziţia 
este în derulare.

Obiectiv 5 - Modernizarea sistemului de asimilare de date și aplicațiilor 
operaționale în prognoza de scurtă și foarte scurtă durată (nowcasting) – 
Investiţia a avut ca scop dezvoltarea sistemelor operative actuale de prognoză 
numerică a vremii la scară regională, prin extinderea domeniilor geografice de 
integrare, creșterea rezoluțiilor spațiale și utilizarea asimilării datelor de 
observații de la toate stațiile meteorologice din domeniul de integrare, precum 
și a celor furnizate de radarele și sateliții meteorologici; implementarea unui 
model de prognoză nowcasting capabil să anticipeze apariția și evoluția 
fenomenelor meteorologice severe, model bazat pe dezvoltările sistemelor 
operative de prognoză numerică a vremii, precum și pe asimilarea datelor de 
observație synop, radar și satelitare. Acest model va fi utilizat în cadrul 
Administrației Naționale de Meteorologie în activitatea operativă, pentru 
prognoza fenomenelor meteorologice severe; implementarea unei proceduri de 
control a calității datelor radar, în scopul utilizării acestora atât în asimilarea de 
date în modelele numerice operative, cât și în modelul de prognoză nowcasting. 
Ca urmare a derulării procedurii de achiziție publică, la data de 27.05.2019 a 
fost semnat contractul de furnizare cu o durată de execuție de 90 de zile. 
Contractul a fost implementat şi finalizat la data de 19.08.2019. Contractul este 
finalizat.

Proiectul este finanţat prin Programul POIM, Axa Prioritară 5 «Promovarea 
adaptării la schimbările climatice, a prevenirii şi a gestionării riscurilor», Obiectivul 
Specific 5.1 «Reducerea efectelor și a pagubelor asupra populației cauzate de 
fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările 
climatice, în principal de inundații și eroziune costieră». Valoarea totală a 
Contractului de Finanțare este de 8.165.780 lei cu TVA. Perioada de implementare a 
proiectului este de 31 luni.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă pregătirea Aplicaţiei de 
Finanțare, împreună cu anexele acesteia și a documentațiilor de atribuire pentru 
proiectul de investiții INFRAMETEO („Modernizarea infrastructurii de monitorizare şi 
avertizare a fenomenelor hidro-meteorologice severe în vederea asigurării 
protecţiei vieţii şi a bunurilor materiale”) în vederea obținerii finanțării din 
fondurile europene.

În cursul anului 2019 a fost elaborată şi aprobată de Ministerul Fondurilor 
Europene  AM POIM cererea de finanțare şi a fost definitivat și aprobat contractul de 
finanțare "Asistență tehnică pentru pregătirea Aplicației de Finanțare şi a 
documentațiilor de atribuire pentru Proiectul INFRAMETEO", cod MySMIS 128047.

Proiectul “Asistenţă Tehnică pentru Pregătirea Cererii de  Finanţare şi a 
Documentaţiilor de Atribuire pentru Proiectul INFRAMETEO („Modernizarea 
infrastructurii de monitorizare şi avertizare a fenomenelor hidro-meteorologice 
severe în vederea asigurării protecţiei vieţii şi a bunurilor materiale”) - cod SMIS 
2014+ 128047.
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Proiectul INFRAMETEO va continua dezvoltarea sistemului naţional de 
monitorizare şi avertizare a fenomenelor meteorologice periculoase pentru 
asigurarea protecției vieții şi a bunurilor materiale.

Obiectivele proiectului INFRAMETEO sunt:

1. Modernizarea rețelei de radare meteorologice (7 radare meteorologice 
Doppler, dual-polarimetrice, în bandă S)

Având în vedere creşterea frecvenței şi intensității fenomenelor meteorologice 
extreme cu caracter local şi viteza mare de deplasare a maselor noroase, este 
necesară implementarea noilor tehnologii ale sistemelor radar pentru o 
îmbunătățire a detecției şi monitorizarii structurilor mezovortex şi a super-celulelor 
generatoare de precipitații abundente, precum şi a prognozei ploilor torențiale, 
căderilor de grindină, intensificărilor puternice ale vântului, asociate furtunilor 
convective.

Investiția se referă la achiziția a 7 sisteme radar Doppler în banda S, cu dublă 
polarizare, incluzând şi dezvoltarea şi implementarea unui sistem centralizat de 
colectare, prelucrare şi diseminare a datelor radar, achiziția şi instalarea 
generatoarelor de rezervă pentru asigurarea energiei electrice necesare 
funcționării sistemelor radar, achiziția şi instalarea sistemelor de asigurare a 
climatizarii, execuția traseelor de alimentare cu energie electrică şi construcția 
turnurilor.

Radarele vor fi instalate, pe terenurile stațiilor meteorologice aflate în 
administrarea Administrației Naționale de Meteorologie, în următoarele locații/ 
amplasamente: București-Băneasa, Medgidia, Iaşi, Bobohalma-Târnăveni, Caracal, 
Oradea – Dealul Vântului, Timişoara.

Instalarea radarelor meteorologice de ultimă generație, capabile să furnizeze 
seturi de date semnificativ îmbunătățite față de sistemele aflate în exploatare       
în prezent, prin intermediul tehnologiei dual-polarimetrice, va permite o mai    
bună detecție și monitorizare a structurilor noroase generatoare de precipitații 
abundente, precum și a prognozei fenomenelor meteorologice (ploilor torențiale, 
căderilor de grindină, intensificărilor puternice ale vântului) asociate furtunilor 
convective. Datele radar dual-polarimetrice vor contribui la scăderea timpului de 
avertizare pentru situațiile periculoase generate de fenomenele convective. 

2. Modernizarea rețelei de detecție a fulgerelor

Investiția va consta în achiziția unui nou sistem de monitorizare a fulgerelor 
care să permită, pe întreg teritoriul României, detecția cu precizie maximă                    
(+/- 100 – 200 m) atât a descarcarilor electrice din interiorul norilor (intracloud)    
cât și cele de la nori la pamânt (cloud-to-ground), dar și a înălțimii descărcărilor   
din interiorul norilor, pe întreg teritoriul României.Vor fi achiziționate și un sistem 
central de procesare a datelor și software-ul de vizualizare dedicat care vor fi 
implementate la Centrul Național de Prognoza Meteorologica din cadrul ANM 
București. Fluxul datelor de la senzorii de detecție a fulgerelor la sediul central al 
Administrației Naționale de Meteorologie se va face prin VPN, protocolul TCP/IP, 
furnizat de un operator de comunicații GSM, cu înscrierea acestora în baza de date 
națională de colectare. Senzorii rețelei de detecție a fulgerelor vor fi amplasați în 
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locațiile stațiilor meteorologice aflate în administrarea ANM, conectate în VPN 
(Tulcea, Adamclisi, Iași, Târgu Ocna, Buzău, Giurgiu, Suceava, Fundata, Caracal, 
Batos, Polovragi, Sighetu Marmației, Bozovici, Săcueni, Arad și Roșia Montană).

3. Modernizarea infrastructurii de comunicații și îmbunătățirea performan-
țelor sistemului informatic al Administrației Naționale de Meteorologie.

3.1. Modernizarea și retehnologizarea infrastructurii de comunicații WAN.

Investiția este necesară pentru modernizarea infrastructurii de comunicații 
pentru cele 3 nivele ale organizației: Nivel Central (1 locație -sediu central ANM), 
Nivel Regional (6 locații - SRPV-urile) și Nivel Locații Radar (5 locații - Caracal, Iași, 
Oradea-Dealul Vântului, Medgidia și Bobohalma-Târnăveni). Pentru radarele 
Bucureşti și Timişoara nu este necesară această investiție, deoarece locațiile coincid 
cu SRPV Timișoara și sediul central din București, prin upgrade-ul tehnologic al 
rețelei la echipamente de ultima generație și care să asigure îndeplinirea 
următoarelor obiective principale: creșterea nivelului de securitate, prin controlul 
accesului diferitelor categorii de trafic vehiculat în cadrul ANM și prin criptarea 
traficului între locațiile administrației.

Investiția va asigura modernizarea componentelor de infrastructura ale 
Administrației Naționale de Meteorologie pentru comunicatii WAN, cu acces 
securizat prin furnizarea echipamentelor hardware, software, licențe și servicii 
complete de instalare, configurare și migrare necesare astfel încât să conducă la 
îndeplinirea scopului proiectului.

3.2. Modernizarea și retehnologizarea infrastructurii LAN la Nivel Central și la 
Nivel Regional

Investiția este necesară pentru modernizarea infrastructurii LAN de comunicații 
pentru cele 2 nivele ale organizației: Nivel Central și Nivel Regional, prin upgrade-ul 
tehnologic al rețelei LAN la echipamente și componente de ultima generație și care 
să asigure îndeplinirea următoarelor obiective principale:

creşterea nivelului de securitate, atât prin controlul accesului diferitelor 
categorii de trafic vehiculat în cadrul organizației la nivel central şi la nivel 
regional;

asigurarea traficului operativ la viteze de transfer corespunzătoare prin 
modernizarea componentelor pasive a infrastructurii rețelei de comunicații 
de la nivel central cât și de la sediile regionale, prin upgrade-ul conexiunilor 
de rețea la standardul Cat6/Cat7.

îmbunătăţirea securităţii infrastructurii sistemului IT meteorologic prin 
înlocuirea componentelor active care asigură conectarea sistemelor și 
securitatea rețelei de calculatoare a organizației (switch-uri de rețea, 
sisteme firewall, sisteme Active Directory).

Investiţia va asigura modernizarea infrastructurii LAN a Administrației Naționale 
de Meteorologie pentru Sediul Central și pentru Sediile Regionale (6) prin furnizarea 
echipamentelor hardware, software, licențe și servicii complete de instalare, 
configurare și migrare necesare astfel încât să conducă la îndeplinirea scopului 
proiectului.

• 

• 

• 
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4. Extinderea modernizării rețelei naționale de stații meteorologice 
automate 

Aceasta modernizare va conduce la îmbunătățirea timpului de răspuns al 
sistemului și la omogenizarea arhitecturii rețelei meteorologice, îmbunătățindu-se 
funcționarea acestei structuri observaționale de bază.

Investiția va îmbunătăți performanțele prognozelor și avertizări meteorologice 
în vederea informării factorilor de decizie și a populației pentru prevenirea și/sau 
diminuarea pagubelor datorate fenomenelor meteorologice periculoase, inclusiv 
situațiile de vreme severă imediată (atenționări/avertizări de tip nowcasting de 
precipitații abundente pe secvențe scurte de timp generatoare de viituri rapide și 
inundații).

Modernizarea rețelei naționale de stații meteorologice automate prin achiziția 
următoarelor echipamente și lucrări:

80 de stații meteorologice automate (care includ traductori de temperatura 
aerului, umezeala relativă a aerului, vântul, presiunea atmosferică, 
precipitații atmosferice, radiația solară, temperatura solului la suprafață și în 
adâncime);

140 de traductori de timp prezent şi vizibilitate orizontală;

156 de sisteme pentru vizualizarea și determinarea genului norilor și a 
fenomenelor meteorologice asociate;

120 de sisteme de traductori pentru măsurarea stratului de zăpadă;

16 ceilometre cu scopul de a supraveghea structura verticală a sistemelor 
noroase, îndeosebi a celor convective;

66 de sisteme portabile de măsurare a umidității solului;

4 sisteme profesionale integrate fixe de măsurare a umidității solului;

Lucrări de amenajare a infrastructurii actuale din platformele meteorologice 
supuse retehnologizării în vederea instalării echipamentelor meteorologice 
specializate: ceilometre, pluviometre cu încălzire, traductorii pentru 
grosimea stratului de zăpadă, sisteme pentru vizualizarea și determinarea 
genului norilor și a fenomenelor meteorologice asociate;

Integrarea fluxului de date măsurate în aplicația tip Consolă din cadrul noii 
arhitecturi de comunicație (transmiterea datelor meteorologice direct de la 
stația meteorologică automată, fără intervenția unui computer amplasat la 
stația meteorologică).

Modernizarea stației de măsurare a ozonului atmosferic prin achiziția unui 
spectrofotometru automat de generație nouă, capabil să facă măsurători 
independent, automat, fără intervenția operatorului uman, pe orice tip de 
vreme, chiar și atunci când sunt precipitații.

5. Sistem de recepție, prelucrare, vizualizare, arhivare și diseminare a 
datelor de la sateliții meteorologici și de supraveghere a atmosferei

Sistemul este destinat recepției și prelucrării în timp real a datelor de la sateliții 
meteorologici și de supraveghere atmosferei ce urmează a fi lansată începând cu 
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anul 2021 (Meteosat Third Generation și MetopSG) caracterizați printr-un volum de 
date foarte mare ce nu poate fi prelucrat, analizat și interpretat cu sistemele de 
calcul existente în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie.

Noile sisteme de sateliți MTG și MetopSG ce urmează a fi lansate începând cu 
anul 2021 vor avea un impact major asupra calității prognozelor pe foarte scurtă și 
scurtă durată și a disponibilității acestora prin creșterea (față de sateliții existenti):

Rezoluției spațiale (de la 1 km și 5 km la 0,5 km, 1 km și 2 km), a frecvenței de 
achiziție a datelor (de la 1 imagine la fiecare 5/15 minute la 1 imagine la 
fiecare 2.5/10 minute ), a numărului de canale spectrale (de la 12 la 16) și a 
introducerii de noi instrumente (LI, UVN, IRS, etc) pentru MTG, față de 
sistemul MSG existent;

Rezoluției spațiale (de la 1 km la 0,5 km), a numărului de canale spectrale 
(de la 5 la 20) și a introducerii de noi instrumente (Sentinel-5, MWS, 3MI, ICI, 
SCA, RO, MWI) destinate măsurătorilor de chimie atmosferic , calitatea 
aerului, radio-ocultație, etc) pentru MetopSG fata de sistemul Metop 
existent. Volumul de date furnizat va crește de cel puțin 10 ori ajungând la 
2 TB/zi.

Pentru a asigura compatibilitatea cu noii sateliți din seria MTG și MetopSG și a 
putea beneficia în continuare de datele în regim operațional de timp real, este 
nevoie de instalarea și punerea în funcțiune a unui nou sistem redundant de 
recepție, prelucrare, vizualizare, arhivare și diseminare a datelor de la sateliții 
meteorologici care să facă față creșterii volumului și complexității datelor transmise 
prin EUMETCast și direct în cazul sateliților polar-orbitali.

6. Sistem de recepție, prelucrare, arhivare și diseminare a datelor de la 
sateliții Copernicus Sentinel-1, Sentinel-2, Sentinel-3 și Sentinel-5P de tip 
capabil să asigure înregistrări ale zonelor afectate de dezastre sau situații 
de criză pe teritoriul național

Obiectivul principal al acestei achiziții este asigurarea unui flux de date 
permanent de la sateliții Copernicus Sentinel-1, Sentinel-2 si Sentinel-3 în vederea 
supravegherii zonelor afectate de dezastre sau situații de criză pe teritoriul 
național. 

Principalele funcții ale sistemului ce se va achiziționa sunt:

Recepție directă (de la satelit) /Colectarea datelor satelitare Copernicus 
Sentinel-1, Sentinel-2 si Sentinel-3;

Prelucrarea în timp real a datelor recepționate, analiza și interpretarea 
produselor obținute în vederea evaluării pagubelor la un dezastru de tipul 
inundație și facilitează intervenția la sol;

Diseminarea hărților/imaginilor obținute prin prelucrare, analiză și 
interpretare către factorii de decizie și alte instituții;

Arhivarea pe termen lung a imaginilor și datelor satelitare primare și 
prelucrate;

Accesul facil la datele primare și produsele derivate (imagini, hărți, 
statistici etc.).

• 

•   
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7. Înființarea Centrului Agrometeorologic pentru Regiunea VI-Europa din 
cadrul Organizației Meteorologice Mondiale (OMM)

În prezent, la nivelul Organizației Meteorologice Mondiale nu există imple-
mentat un proiect prin care să fie conectate în timp real Serviciile Meteorologice 
Naționale, în ceea ce privește schimbul operativ de date agrometeorologice. 
Regiunea a VI-a Europa nu dispune de un centru unic unde să se realizeze stocarea și 
arhivarea datelor agrometeorologice, instalarea unui portal web care să permită 
accesul la produsele agrometeorologice în timp real, diseminarea în timp real a 
informațiilor agrometeorologice către principalii beneficiari, precum și asigurarea 
intercomunicării cu celelalte centre agrometeorologice naționale din Uniunea 
Europeană.

Înființarea Centrului Agrometeorologic pentru Regiunea VI - Europa din cadrul 
OMM va contribui la determinarea impactului vremii și climei asupra sistemelor 
agricole existente și viitoare, precum și acțiunile necesare pentru asigurarea 
sustenabilității pe termen lung a sistemelor agricole în cadrul RA VI Europa. Centrul 
va oferi țărilor europene date și informații agrometeorologice relevante, cum ar fi 
umiditatea solului și fenologia plantelor, buletine și produse/servicii agrometeo-
rologice, precum și activități suport de formare profesională.

Investiţia Centrului Agrometeorologic va cuprinde construcţia clădirii pe  
terenul Administrației Naționale de Meteorologie, Şoseaua București-Ploiești nr. 97, 
sector 1, București, cu parter și 2 etaje, având o suprafață construită la sol de       
cca. 600 mp și o suprafață desfășurată de cca 1.800 mp.  Clădirea va trebui să fie 
„verde şi smart” și va include laboratoare și spații destinate activităților operative și 
de cercetare ale Centrului Agrometeorologic.

Activităţile operative și de cercetare al Centrului Agrometeorologic European se 
vor desfășura în București, șoseaua București-Ploiești nr. 97, sector 1, precum și în 
două zone pilot localizate la stațiile meteorologice Caracal și Călărași.

Directiva europeană INSPIRE, adoptată de către Parlamentul European și 
Consiliul Uniunii Europene în 14 martie 2007, are ca scop armonizarea informației 
geo-spațiale între țările europene la nivel local, regional și național, în vederea 
aplicării politicilor bazate pe cunoașterea și monitorizarea activităților care au un 
impact asupra mediului. Directiva INSPIRE a fost transpusă în legislația națională 
prin Ordonanța Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea lnfrastructurii naționale 
pentru informații spațiale (INIS) în România și elaborarea cadrului legal de 
funcționare al Consiliului INIS, structura de coordonare a acestui proces. HG nr. 579 
din iulie 2015 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" și a HG nr. 38 
din februarie 2016 privind "Aprobarea Planului de activități pentru realizarea și 
actualizarea Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România") 

Implementarea unei infrastructuri de date spațiale conforme cu cerințele, 
standardele și reglementările impuse de Directiva INSPIRE în cadrul 
Administrației Naționale de Meteorologie
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stabilesc rolul Administrației Naționale de Meteorologie în implementarea directivei 
INSPIRE.

Administrația Națională de Meteorologie este autoritate publică responsabilă 
pentru:

· Tema III.13. "Condiții atmosferice":

o Datele orare esențiale de la cele 23 de stații meteorologice esențiale din 
fluxul internațional RBSN ce includ temperatura aerului, umezeala 
relativă   a aerului, direcția și viteza vântului din 6 în 6 ore la termenele 
00:00 UTC, 06:00 UTC, 12:00 UTC și 18:00 UTC și cantitatea de 
precipitații pe 24 de ore la ora 06:00 UTC;

o Date climatologice de la cele 23 de stații esențiale (flux RBSN) privind 
temperatura aerului minimă zilnică, maxima zilnică, medie zilnică și 
cantitatea de precipitații zilnică pe intervalul 1961-prezent;

o Date meteorologice de modelare numerică în timp real (model WRF);

o Date de aerosondaj în timp real de la stația București-Afumați.

· Tema III.14. "Caracteristici geografice meteorologice":

o Harta zilnică de precipitatii;

o Harta zilnică strat de zăpadă (numai în sezonul rece);

o Harta pentadică cu echivalentul în apă al  stratului de zăpadă (numai în 
sezonul rece);

o Harta decadică de umiditate a solului.

Administrația Națională de Meteorologie este autoritate publică participantă la:

· Tema I.1. "Sisteme de coordonate de referință".

· Tema III.7. "lnstalații de supraveghere a mediului":

o Reţeaua națională de staţii meteorologice; 

o Reţeaua natională de posturi pluviometrice;

o Staţia aerologică Bucureşti-Afumaţi.

· Tema III.20. "Resurse energetice":

o Harta potenţialului energetic eolian;

o Harta potenţialului energetic solar.

Implementarea Directivei INSPIRE în cadrul Administrației Naționale de 
Meteorologie  (Laboratorul de Teledetecție și SIG – LTSIG; Laboratorul de proiectare 
și administrare baze de date- LPABD; Laboratorul de Agrometeorologie – AGROMET; 
Laboratorul de modelare numerică – LMN; Observatorul de fizică a atmosferei și 
poluarea aerului – OFAPA; Colectivul Rețea Meteo – CRM; Secția Climatologie - 
SECLIM) a necesitat dezvoltarea unei infrastructuri de date spațiale conformă 
INSPIRE, care să permită accesul utilizatorilor la datele meteorologice prin 
intermediul unor interfețe web intuitive, adaptabile în funcție de profilul acestora. 
Pentru îndeplinirea responsabilităților impuse de Hotărârea de Guvern nr. 579, în 
2019, Administrația Națională de Meteorologie a derulat următoarele activități cu 
sprijinul unui furnizor privat:
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·  Instalarea și configurarea echipamentelor hardware și software de bază.

· Crearea serviciului de transformare a datelor existente conform specifi-
cațiilor INSPIRE. Furnizorul a implementat mecanisme de publicare a datelor 
relevante produse de Administrația Națională de Meteorologie în format    
compatibil cu cerințele directivei INSPIRE (format de fișier, convenții variabile, 
metadate etc.).

· Crearea serviciului de căutare conform specificațiilor INSPIRE. Permite 
descoperirea surselor de date prin intermediul metadatelor asociate seturilor de 
date și serviciilor de date publicate.

·  Crearea serviciului de vizualizare. Acesta permite utilizatorilor și programelor 
software să vizualizeze seturilor de date publicate.

·  Crearea prototipului pentru serviciul de descărcare (fig. 1). Acesta permite 
utilizatorilor să descarce copii ale seturile de date publicate sau subseturi ale 
acestor date, precum și accesul direct la acestea.

Fig. 1. Exemplu de descărcare a datelor folosind un client desktop GIS

· Crearea prototipului clientului cartografic web (fig. 2). Acesta asigură accesul 
utilizatorilor interni și externi la seturile de date și la serviciile publicate de 
Administrația Națională de Meteorologie, conform INSPIRE.

Crearea de instrumente de monitorizare și validare pentru date și servicii                 
(fig. 3).
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Fig. 2. Interfața grafică a clientului cartografic web

Fig. 3. Interfața grafică a aplicației de monitorizare
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Calculul umidităţii solului şi al grosimii stratului de zăpadă din date GNSS-R – 
GRASP (proiect finanţat de EUMETSAT cu cofinanţare ANM)

•

•

•

•

•

Cea De a 3-a Fază Operaţională şi de Dezvoltare Continuă a Centrului pentru 
Aplicaţii Satelitare în Nowcasting şi Prognoză a Vremii pe Foarte Scurtă Durată 
NWCSAF CDOP-3 (proiect finanţat de EUMETSAT cu cofinanţare ANM)

Cooperating towards Advanced MAnagement ROutines for land use impacts on 
the water regime in the Danube river basin/ Cooperare pentru practici avansate 
de management al impactului utilizării terenurilor asupra regimului apei în 
bazinul hidrografic al Dunării – CAMARO-D (programul INTERREG, Programul de 
Cooperare Transnațională pentru regiunea Dunării)

Obiective: 

 Calculul umidităţii solului şi al grosimii stratului de zăpadă din măsurătorile de 
reflectometrie interferometrică GNSS;

 Instalarea staţiilor de recepţie GNSS-R; 

 Colectarea datelor GNSS-R;

 Calculul umidităţii solului si al grosimii stratului de zăpadă din măsurătorile de 
reflectometrie interferometrică GNSS;

 Calibrarea/Validarea datelor cu măsurători in-situ.

Obiective: 

 Furnizarea catre serviciile meteorologice naţionale, instituţii ştiinţifice şi în 
general către utilizatorii meteo din statele membre EUMETSAT  a unui sistem 
avansat, robust şi sigur pentru activităţile de Nowcasting operaţional şi de 
cercetare;

 Comparare a produselor satelitare NWCSAF GEO şi PPS;

Elaborarea algoritmilor şi prototipurilor software pentru generarea produ-
selor MTG LI de nivel 3.

Obiective:

 Dezvoltarea unor recomandări comprehensive în implementarea unei politici 
transfrontaliere referitoare la bazinul Dunării și terenurile adiacente.

 Dezvoltarea unui sistem de avertizare pentru evaluarea fenomenelor extreme 
(inundații și secete), în scopul îmbunătățirii gestionării resurselor de apă și 
prevenirii riscului de dezastre în zona bazinul râului Olt, principalul afluent 
românesc al fluviului Dunărea. Sistemul de avertizare se va baza pe trei scări 
de timp: avertizare timpurie, prognoză sezonieră, estimări anuale pentru 
analize pe termen lung ale schimbărilor climatice;

 Estimări sezoniere anuale privind riscul de inundații/secetă pe baza de 
prognozelor sezoniere (ECMWF) cu modele de teleconecție la scară globală, 
care sunt puternic legate de zona țintă (de exemplu, El-Niño, ONA, EATL/ 
WRUS).

În anul 2019, s-au realizat următoarele activităţi: 

•

•

• 

•

•

•
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•

• 

•

• 

•

 finalizarea documentului DT 2.2.2 - Manual transnaţional pentru practicanţi, 
pentru Clusterul 3;

definitivarea livrabilului DT 2.3.2. Raportul de cluster care acoperă 
caracteristicile specifice grupului transnațional –al Clusterului 3 - Utilizarea 
terenului/acoperirea cu vegetație de-a lungul râurilor eroziune, inundații, 
compactarea solului, scurgere de suprafață, specii de plante invazive și 
poluarea apei.

 organizarea unei întâlniri în perioada 28-30 ianuarie 2019, la București în 
vederea diseminării rezultatelor parțiale. 

Obiective: 

îmbunătățirea avertizărilor timpurii, prognozei și atenuării efectelor secetei 
și inundațiilor pe baza indicatorilor hidro-climatici în timp real) este finanțat 
de UEFISCDI și UE. 

Proiectul furnizează proceduri, produse și servicii pentru avertizarea timpurie, 
prognoza și atenuarea efectelor secetei și inundațiilor, la nivel de bazin, prin 
integrarea observațiilor satelitare, a celor radar, a măsurătorilor de la stațiile 
meteorologice și a rezultatelor experimentelor numerice. 

În cadrul IMDROFLOOD, au fost elaborate și afișate pe site-ul proiectului 
rapoartele publice "Raport privind impactul vegetației asupra secetei și inundațiilor 
în bazinul Prut" și "Raport privind relevanța științifică pe plan european a 
rezultatelor proiectului IMDROFLOOD". De asemenea, a fost populat geoportalul cu 
observații in-situ și date satelitare, actualizate față de faza precedentă. În această 
etapă, pe lângă actualizări ale indicatorilor hidroclimatici, în geoportal a fost 
implementat serviciul de furnizare a cantităților zilnice de precipitații pentru 
bazinul Prutului, în timp real, în etapa următoare fiind furnizate, în același regim, și 
temperaturile zilnice ale aerului. De asemenea, a fost introdus pe geoportal un nou 
indicator: numărul lunar de celule convective din bazinul Prut, pe baza datelor 
radar. 

În 2019, în cadrul proiectului IMDROFLOOD, a continuat actualizarea 
geoportalului dedicat bazinului Prut (http://imdroflood.meteoromania.ro/ 
geoportal/), în colaborare cu Laboratorul de Teledetecție și SIG, Laboratorul de 
Modelare Numerică și Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor.

Obiective:

 dezvoltarea unei rețele dense de date climatice în Europa, cu șiruri lungi de 
date ale unor parametri diferiți, pe baza cărora să se calculeze diferiți indici  
climatici.

Improving Drought and Flood Early Warning, Forecasting and Mitigation using 
real-time hydroclimatic indicators – IMDROFLOOD (proiect ERA-NET Water JPI)

Integrated approach for the development across Europe of user oriented 
climate indicators for GFCS high-priority sectors: agriculture, disaster risk 
reduction, energy, health, water and tourism – INDECIS (proiect ERA4CS)
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•

•

•

• 

• 

•

 îmbunătățirea  rezoluției spațiale și temporale a datelor climatice, în special 
a celor zilnice conexe cu cele ECA&D;

 definirea și calcularea unui nou set de date omogenizate și validate pe baza 
celor existente ECA&D;

 studiul evoluției temporale a acestor indici și relația lor cu tipurile de circulații 
atmosferice;

integrarea utilizatorilor interesați, definirea și comunicarea produselor 
climatice și a serviciilor elaborate pe baza indicilor sus-menționați. 

Activitatea din anul 2019 s-a desfășurat în principal în cadrul a două pachete de 
lucru: WP2 (Identification and Catalog of Climate Data Sets and Portal) şi WP6 
(Evaluation of Gridded Datasets, Reanalyses and Model Output), cel din urmă fiind 
coordonat de către ANM. Rezultatele activităţii, sub forma livrabilelor D2.1, D6.1 și 
D6.2, sunt disponibile pe site-ul proiectului (http://www.indecis.eu/wp2.php și 
http://www.indecis.eu/wp6.php). Principalele direcții de cercetare în cadrul 
proiectului au fost : (1) identificarea și catalogarea surselor de date bazate pe 
observații și măsurători în zona europeană, pentru variabilele climatice esențiale 
(ECV) selectate în proiect; (2) identificarea și catalogarea surselor de date 
alternative (seturi de date bazate pe observații, organizate în grilă regulată, 
reanalize, rezultate de model) pentru zona europeană, pentru ECV selectate în 
proiect ; (3) analiza comparativă a performanțelor unor seturi de date alternative în 
comparație cu seturile de date bazate pe observații; (4) aplicații sectoriale ale 
indicilor selectați sau dezvoltați în proiect. Rezultatele din cadrul acestei ultime 
direcţii de lucru arată că indicii climatici definiți pentru sezonul de creștere a 
vegetației prezintă, în general, valori mai mari în zona Olteniei și în special in zona 
de sud-vest, precum și o tendință de creștere în perioada 1981-2010. În schimb, 
indicii climatici definiți pentru sezonul rece prezintă cele mai mici valori în zona 
Olteniei, iar tendința de creștere/scădere în perioada analizată nu este clar marcată 
în șirul de date.

 

Obiectivul principal al proiectului a fost de a sprijini Serviciul Hidrometeo-
rologic de Stat (SHS) al Republicii Moldova să elaboreze un mecanism standardizat de 
verificare a calității prognozelor hidrometeorologice, împreună cu un sistem de 
management al calității (QMS).

Acest proiect a fost finalizat cu succes în anul 2019, realizându-se următoarele:

finalizarea aplicației de verificare automată a calității prognozelor meteo-
rologice, care funcţionează în prezent la centrul de prognoză meteorologică 
al SHS de la Chişinău;

 contribuţii la dezvoltarea unui mecanism de verificare tehnică și de 
consolidare a acestor informații cu ajutorul feedback-ului utilizatorilor 
pentru a produce informațiile necesare pentru a viza și a îmbunătăți livrarea 
serviciilor;

Development of a standardized verification mechanism and QMS for the 
Moldova SHS (proiect finanţat de Banca Mondială)
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•

•

•

• 

•

• 

•

• 

• 

 proiectarea și implementarea unui QMS standardizat, în conformitate cu 
bunele practici internaționale și pregătirea SHS pentru o eventuală 
certificare în conformitate cu standardul ISO 9001 al Organizației 
Internaționale de Standardizare (ISO);

 asigurarea unui training de bune practici internaționale și de expertiză pentru 
implementarea proceselor de furnizare a serviciilor;

 sprijin în îmbunătățirea gestionării radarului meteorologic pentru utilizarea 
acestuia în prognozele hidrologice şi meteorologice. 

Obiective:

Realizarea unei baze de date climatice, GIS şi satelitare pentru aria pilot a 
Proiectului; stabilirea  procedurilor optime de analiză şi procesare a datelor 
climatice şi satelitare; protocoale pentru estimarea normelor de irigare 
bazate pe modelare climatică şi prognoză meteo.

 Elaborarea hărţilor de evapotranspiraţie din date satelitare utilizând modelul 
de bilanţ al apei (SEBAL), având ca date de intrare date climatice, date 
satelitare şi măsurători in-situ;

Identificarea potenţialilor beneficiari pentru exploatarea rezultatelor siste-
mului decizional suport (DSS). 

Utilizarea softului AquaCrop v5 pentru analiza datelor zilnice de la stația 
agrometeorologică Călărași și calcularea indicilor de evapotranspirație potențială 
pentru cultura porumbului în perioada 21 aprilie – 5 septembrie 2014–2017. 

Obiective:

 Îmbunătățirea sistemului agrometeorologic de monitorizare, în scopul de a 
oferi prognoze/avertismente în timp real pentru factorii de decizie și 
practicieni în domeniul gestionării resurselor de apă și agricultură.

Elaborarea hărților de hazard pentru secetă bazate pe utilizarea unei infra-
structuri geospațiale de informații, stocate în bazele de date GIS (straturi 
tematice privind acoperirea/utilizarea terenului, drumuri, bazine 
hidrografice, granițe ale unităților administrativ-teritoriale, modele 
numerice pentru teren, imagini satelitare obţinute de senzori radar, imagini 
aeriene, datele colectate in situ de la stațiile meteorologice etc.). 

Evidențierea fenomenului de secetă este esențială în vederea consolidării 
capacității României de a aborda prioritățile majore pentru perioada de 
programare 2014-2020, în consecință - concentrându-se pe punerea în 
aplicare a proiectelor de reabilitare și dezvoltare a infrastructurii de 

Metode inovative bazate pe date şi tehnici satelitare pentru implementarea  
unui sistem suport decizional pentru managementul resurselor de apă în 
agricultură – IRIDA

Riscul secetei în regiunea Dunării – DriDanube (proiect INTERREG, Programul de 
Cooperare Transnațională pentru regiunea Dunării)
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îmbunătățiri funciare și asigurarea accesului la apă pentru irigații în zonele 
afectate de deficitul resurselor de apă, unde seceta s-a intensificat în mod 
deosebit în ultimii ani. 

În anul 2019, s-au realizat următoarele activităţi: 

Evaluarea vulnerabilității sistemelor de cultură la secetă pentru factorii de 
decizie;

Elaborarea informațiilor și datelor referitoare la produsul ‚''umiditatea solului'' 
elaborat de ANM prin partajarea de hărți ale umidității solului din România 
pentru platforma Serviciul Utilizatorului pentru Secetă;

 Traducerea în limba română a informațiilor agrometeorologice privind Esti-
marea Impactului Național al Secetei cu influenţă asupra producției 
principalelor de culturi din România;

În data de 2 aprilie 2019, a avut loc la sediul central al ANM Seminarul Național 
de Secetă, în cursul căruia au fost prezentate activitățile din cadrul proiectului 
DriDanube, Sistemul de Monitorizare al Secetei, folosind instrumentul Drought 
Watch; evaluarea impactului secetei prin Rețeaua Națională de Reporteri; evaluarea 
riscului de secetă în regiunea Dunării; managementul secetei în  România – schema 
organizațională și instituțională.

Obiective:

 integrarea serviciilor climatice care vor fi utile atât în planificarea urbană, cât 
și factorilor decizionali, în raport cu nevoile cetățenilor. 

o metodologie comună de creare a hărților de rezoluție înaltă pentru studiile 
climatice;

metode de downscaling din modelele climatice regionale, pentru cuantifi-
carea incertitudinilor modelelor;

criterii de impact multiple în evaluarea și adaptarea strategiilor;

servicii de climat urban (evaluare după nevoia factorilor decizionali) și de 
vizualizare a datelor climatice.

În anul 2019, s-a extras setul de reanalize din ERA 5 și s-a calculat indicele UTCI 
pentru perioada 2009-2018, pentru șase orașe mari din Europa. În plus, s-au calculat 
și analizat Indicii Climatici Extremi (ETCCDI) pentru precipitații în șase orașe mari 
din Europa, folosind rezultatele modelelor climatice regionale pentru perioada 
istorică și în condițiile a trei scenarii climatice.

Obiective:

creșterea durabilității activităților agricole în Europa și reducerea amenin-
țărilor asupra utilizării eficiente a resurselor, atât în condițiile actual, cât și în 

• 

• 

•

•

• 

• 

• 

• 

• 

Urban CLIMate services – URCLIM (proiect ERA-NET – ERA4CS) 

Utilizarea eficientă a resurselor disponibile culturilor agricole în contextul 
schimbărilor climatice – SUSCAP (proiect: ERA-NET SusCrop 105/2019)
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contextul presiunilor viitoare cauzate de schimbări climatice și de poluarea 
aerului.

 definirea relațiilor de stres complex (cum ar fi poluarea cu aerosoli și ozon, 
seceta, temperaturile extreme și fertilitatea solului), care pot avea efecte 
negative asupra utilizării eficiente a resurselor și creșterii productivității 
agricole;

 descrierea frecvenței, magnitudinii și repartiției geografice ale stresului 
complex, identificarea arealelor celor mai vulnerabile în prezent și în viitor 
(2050);

utilizarea informațiilor obținute pentru identificarea caracteristicilor unor noi 
specii și practici de management agricol, pentru a sprijini adaptarea la 
presiunile combinate ale poluării aerului și schimbărilor climatice.

înțelegerea contextului în care presiunile combinate se manifestă pentru 
diferiți beneficiari și identificarea unor soluții relevante, realiste și fezabile. 

În cadrul proiectului SUSCAP (suscap.meteoromania.ro), în anul 2019, a fost 
elaborată o bază de date meteorologice (temperatură și precipitații) și satelitare 
(LAI şi evapotranspiraţie) la nivel european și au fost ajustate rezultatele din modele 
pentru diferite scenarii de schimbări climatice, în cazul temperaturii și 
precipitațiilor. În același proiect au fost analizate și schimbările în temperatura 
aerului, utilizând rezultatele ajustate, în condițiile scenariilor climatice.

•

•

• 

• 
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Cifra de afeceri a Administraţiei Naţionale de Meteorologie a fost de                    
68.794.677 lei (RON) (cca.14.497.740 EUR), iar cheltuielile de exploatare au fost             
în valoare de 69.757.781 lei(RON) (cca.14.700.704 EUR).

În figura 2 se prezintă  pe elemente 
componente.

structura cheltuielilor de exploatare

Fig. 2. Structura cheltuielilor de exploatare

Fig. 1. Structura cifrei de afaceri

Servicii aeronautica
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Buget de stat

RAPORT FINANCIARRAPORT FINANCIAR

82.68

2.90
12.86

1.56

3.12 8.83
4.71

2.77

0.71

74.49
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Protecţie socială 2,620,834

Intreţinere, reparaţii 492,784

Comunicaţii 1,124,999

Impozite şi taxe 2,173,905

Alte cheltuieli 6,162,274

Materiale 3,288,157

Energie 1,929,102

Salarii 51,965,726
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În tabelele următoare sunt prezentate sintetic, contul de profit şi pierdere şi 
bilanţul la data de 31 decembrie 2019.

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERI LA 31.12.2019                  Prezentare sintetică LEI (RON)

BILANŢUL FINAL LA 31.12.2019                                      Prezentare sintetică LEI (RON)

 31.12.2019

    31.12.2019

12/31/2018 12/31/2019

1. Cifra de afaceri 62,892,420 68,794,677

2. Variatia stocurilor 7,186 7,996

3. Alte cheltuieli de exploatare 601,140 367,009

4. Cheltuieli cu materiale consumabile 2,412,998 2,921,148

5. Alte cheltuieli materiale de exploatare

6. Cheltuieli de personal 47,283,358 54,586,560

7. Profit brut din exploatare 2,049,201 1,127,606

8. Deprecierea si ajustarea valorii activelor nefinanciare 520 226

9. Profit net din exploatare 2,048,681 1,127,380

10. Venituri financiare si ajustarea valorii activelor financiare -19,959 64,718

11. Profit / pierdere pe activitati curente 2,028,722 1,192,098

12. Impozitul pe profit 320,537 203,307

13 Profit / pierdere in cursul anului financiar 1,708,185 988,791

ACTIVE 12/31/2018 12/31/2019

1. Active fixe 9,497,581 15,941,953

1.1. Active fixe necorporale 392,154 892,025

1.2. Active fixe corporale 9,098,730 15,016,837

1.3. Active financiare 6,697 33,091

2. Active circulante 12,562,516 10,891,227

2.1. Stocuri 6,601,993 5,785,925

2.2. Creante 6,687,578 11,123,794

2.3. Disponibil în bancă şi în casă 6,867,686 13,002,560

2.4 Datorii ce trebuie plătite în cursul unui an 6,927,854 18,378,065

2.5 Datorii ce trebuie plătite în perioada de peste 1 an 0

Total active 22,060,097 26,833,180

PASIVE

3. Capital şi rezerve 13,409,963 12,690,569

3.1. Capital subscris 1,618,734 1,618,734

3.2. Rezerve 10,065,670 10,065,670

3.3. Rezultate raportate 1,725,559 1,006,165

4. Capital public 3,094,337 8,157,799

Total pasive 16,504,300 20,848,368
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