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În data de 23 noiembrie 2022, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a 
organizat la sediul său din București, Șos. București-Ploiești, nr. 97, ceremonia de semnare 
a Contractului de finanțare pentru proiectul  „Extinderea rețelei naționale de observații 
din cadrul Sistemului Meteorologic Integrat Național (SIMIN)”, finanțat prin Planul 
Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Investiția I7, Extinderea rețelei naționale de 
observații din cadrul Sistemului Meteorologic Integrat Național (SIMIN) - Componenta 1: 
Managementul apei, cod C1/I.7.  
Contractul mai sus menționat, în valoare totală de 40.000.000 euro, care va fi 
implementat într-o perioadă de 45 de luni, a fost semnat de către dl. Barna Tánczos, 
Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, dna. dr. Elena Mateescu, Directorul General 
al Administrației Naționale de Meteorologie și dl. Gl. Lt. Ing. Ionel-Sorin Bălan, 
Directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale.  
Obiectivul general al proiectului constă în extinderea rețelei naționale de 
observații din cadrul Sistemului Meteorologic Integrat Național (SIMIN), prin 
achiziția a 300 de stații meteorologice automate și autonome de suprafață, 100 de 
stații agrometeorologice, a unui subsistem integrat de comunicații, monitorizare, 
alimentare și a serviciilor de interconectare a acestuia cu Sistemul Meteorologic 
Integrat Național (SIMIN). 
Proiectul va contribui la creșterea capacității de avertizare a populației cu privire 
la fenomenele de vreme severă imediată (de tip nowcasting) și a gradului de 
realizare a prognozelor meteorologice, ceea ce va duce la diminuarea și prevenirea 
efectelor acestor fenomene. 
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Agenda evenimentului a inclus și festivitatea de deschidere a Sesiunii Științifice Anuale 
2022 a ANM, la care au luat parte personalități din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și 
Pădurilor, Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe-Ionescu -Șișești”(ASAS), 
Serviciului de Telecomunicații Speciale, Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a 
Apelor, Institutului de Geografie, experți din cadrul Administrației Naționale de 
Meteorologie și reprezentanți mass media. 
 

       
 
Sesiunea Științifică va continua în zilele următoare, prilej cu care, Administrația 
Națională de Meteorologie va face un bilanț al activității științifice și operative. 
Meteorologii și cercetătorii își vor prezenta rezultatele muncii în lucrări științifice 
și studii de caz din domeniile lor de activitate precum prognoza și avertizarea de 
fenomene meteorologice periculoase, climatologie, agrometeorologie, 
teledetecție, bază de date și aparatură de specialitate. Proiectele de cercetare 
naționale și europene, precum și de modernizare a infrastructurii de meteorologie 
vor reprezenta un alt domeniu de dezbatere pe agenda Sesiunii.  
La finalul evenimentului, vor fi premiate cele mei bune lucrări științifice și cei mai 
buni specialiști, în special tineri cercetători, care reușesc prin originalitate și 
creativitate să-și susțină ideile și să contribuie la dezvoltarea domeniului de 
activitate. Aceasta este o modalitate prin care recunoaștem contribuția și 
implicarea fiecăruia astfel încât această activitate să răspundă la nevoile 
cetățenilor și autorităților pentru a face față provocărilor la care suntem cu toții 
martori – fenomene meteo extreme din ce în ce mai frecvente și mai intense.  
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