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Devenit deja o tradiție, Raportul Anual 
reprezintă o viziune de ansamblu a activită-
ților desfășurate în cadrul Administrației 
Naționale de Meteorologie, redată într-o 
formă cât mai accesibilă, care relevă 
rezultatele eforturilor unor oameni dedicați, 
care îmbină în mod plăcut competența 
științifică și expertiza operațională și care, de 
la an la an încearcă să îmbunătăţească 
calitatea şi eficienţa muncii lor, dând dovadă 
de experiență profesională de notorietate.

Răsfoind acest Raport Anual, studiind 
prezentările de activitate din capitolele care 
urmează, fotografiile, tabelele şi diagramele, 
cititorul  va descoperi foarte repede esența: 
devotamentul și perseverenţa, orientate către 
protecția vieții și a bunurilor.

Anul 2012 a fost unul intens din punct  
de vedere meteorologic. Varietatea și severi-
tatea fenomenelor meteorologice care s-au 
produs în decursul acestui an au determinat 
emiterea de către Centrul Național de 
Prognoză Meteorologică a unui număr total 
de 90 de mesaje de alertă meteorologică     
pe scurtă și medie durată,  de interes regional 
și național, dintre care 29 de informări, 41 de 
atenționări cod galben și 20 de avertizări cod 
portocaliu. Totodată, pentru monitorizarea 
aspectelor de vreme severă imediată, Centrul 
Național de Prognoză Meteorologică și 
Serviciile Regionale de Prognoză a Vremii au   
emis 1744 de avertizări de tip nowcasting, de 
vreme severă iminentă,  emise de Centrul 
Național de Prognoză Meteorologică și de 
toate centrele regionale.  În acest proces, un 
rol esențial îl dețin sistemul de radare Doppler 
și experiența meteorologilor în elaborarea de 
prognoze pe durată foarte scurtă, vizând 
evenimente de vreme severă iminentă 
(anticipație – 1-6 ore, cel mult 12 ore).

În perioada sezonului rece au fost 
emise 23 de mesaje de avertizare privind 
episoade repetate de ninsori abundente și 
viscole în toate regiunile țării noastre, 
culminând cu episodul de la începutul lunii 
februarie.  

Cuvânt înainte

Lunile de vară au fost marcate de un 
regim pluviometric deficitar și au fost 
înregistrate valuri succesive și persistente    
de căldură. Astfel, în luna iulie, temperatura 
medie pe țară, 23,7ºC, a fost cu 4,5ºC mai 
mare decât normala climatologică standard. 
Regimul termic a fost peste normă în toate 
regiunile, abaterile  pozitive fiind mai mari de 
4ºC în  aproape toată țara.

Mesajele de atenționare și avertizare 
despre fenomene severe care urmau să 
afecteze regiuni intinse ale țării au fost emise 
folosind praguri de risc standard, România 
respectând normele europene din acest 
domeniu și coduri de culoare definitorii pentru 
fiecare categorie de risc.

În luna septembrie, sub egida 
Organizaţiei Meteorologice Mondiale, în 
cadrul Proiectului IPA/2012/290-552 
„Rezistența sporită la dezastre în zona de vest 
a Balcanilor și Turcia” (Building Resilience to 
Disasters in Western Balkans and Turkey), 
Administraţia Naţională de Meteorologie, a 
organizat cursul de instruire în domeniul  
prognozei fenomenelor meteorologice severe 
și avertizărilor “On-the-job on Training Severe 
Weather Forecastings and Warnings”, la care 
au participat meteorologi previzioniști din 
Albania, Republica Turcia, Republica 
Macedonia, Bosnia-Herţegovina, Republica 
Serbia, Muntenegru și Kosovo. 

Proiectul IPA/2012/290-552 va continua 
și în anul 2013, având ca obiective principale 
reducerea vulnerabilității țărilor din regiunea 
Balcanilor la dezastrele naturale, aliniindu-se 
la obiectivele Cadrului de Acțiune Hyogo 

.
Domeniile vizate au fost prognoza 

imediată (nowcasting) și monitorizarea 
opera ț ională  a fenomenelor severe. 
Programul de pregătire a constat în: 

(HFA), precum și sporirea rezistenței la 
schimbările climatice și întărirea cooperării în 
domeniul managementului riscului la 
dezastre, prin îmbunătățirea capacităților de 
furnizare și schimb de date/informații în 
vederea reducerii  acestui risc  
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dezvoltarea de competențe în emiterea de 
avertizări, interpretarea și utilizarea 
produselor radar Doppler și satelitare și 
elaborarea unui proiect adaptat activității 
operaționale din serviciul propriu al 
participantului (dezvoltarea de proceduri 
operaționale).

În perioada 29-31 octombrie 2012, a 
avut loc Sesiunea Extraordinară a 
Congresului Organizaţiei Meteorologice 
Mondiale organizată de Organizaţia 
Meteorologică Mondială. În cadrul acestei 
reuniuni, de o importanță deosebită pentru 
comunitatea meteorologică internațională,   
a fost adoptat Planul preliminar pentru 
implementarea Cadrului Global pentru 
Servicii Climatice (GFCS). Implementarea 
efectivă a acestui cadru va conduce la:

• consolidarea reţelelor naţionale de 
observaţii şi a sistemelor de gestionare a 
informaţiilor legate de climă şi factori 
climatici;

• consolidarea modelării climatice şi a 
capacităţilor de prognoză prin întărirea 

cercetărilor internaţionale în domeniul climei 
cu accent pe prognozele sezoniere şi 
decadale;

• o utilizare mai eficientă a informaţiilor 
climatice globale, regionale şi naționale, 
precum şi a serviciilor de prognoză pentru 
sectoarele socio-economice sensibile la 
modificările climei.

• asigurarea unor beneficii sociale, 
economice şi de mediu printr-o gestionare a 
riscurilor climatice, bazată pe o mai bună 
informare şi prin adaptarea la climă şi 
schimbările climatice.  

Doresc pe această cale, să mulțumesc 
angajaților Administrației Naționale de 
Meteorologie pentru devotamentul de care  
au dat dovadă în anul 2012 și pentru că au 
înțeles ca instituția noastră va trebui să-și 
sporească eficiența și să răspundă celor mai 
exigente solicitări în domeniul prognozelor 
meteorologice, conștientizând faptul că o 
avertizare meteorologică emisă la timpul și 
pentru locul potrivit este vitală.

Director General, 
 Reprezentant Permanent al României 

pe lângă OMM

Dr. Ion SANDU



23 martie:  
Ziua 

Mondială a Meteorologiei,

Administraţia Naţională 
de Meteorologie a sărbătorit 

 colaborare 
cu 

Respectând tradiţia, aniversarea  
Zilei Mondiale a Meteorologiei 2012 s-a 
concentrat pe o temă anume: “ Vremea, 
clima şi apa, motoarele viitorului nostru 
sustenabil în context global”.

 prin organi-
zarea unei ceremonii festive în

Grupul de Iniţiativă Ecologică şi 
Dezvoltare Durabilă (G.I.E.D.D.) şi alte 
instituţii de profil din Bucureşti. 

EVENIMENTE IMPORTANTE IN ANUL 2012

Printre invitaţi s-au numarat membrii 
de onoare ai Academiei Române şi 
Forumului Academic Roman, persona-
lităţi din cadrul Fundaţiei G.I.E.D.D, 
Ministerului Mediului și Pădurilor, 
Ministerului Afacerilor Externe, Academiei 
de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe 
Ionescu – Şişeşti”, Asociaţiei Române de 
Mediu, Asociaţiei Române a Apei, 
Universităţii Bucureşti, Facultăţii de 
Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria  
Mediului din cadrul Universităţii de    
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Şt i in ţe  Agronomice  ş i  Medic ină  
Veterinară – Bucureşti, Universităţii 
Tehnice de Construcţii – Bucureşti, 
Confederaţiei Naţionale a Patronatului 
Român, Primăriilor şi  Prefecturilor, 
Inspectoratului General pentru Situaţii   
de Urgenţa, Ministerului Agriculturii         
şi Dezvoltării Rurale, Administraţiei 
Fondului pentru Mediu, Agenţiei  
Naţionale pentru Protecţia Mediului, 
Administraţiei Naţionale “Apele Române", 
Institutului Naţional de Hidrologie şi 
Gospodărire a Apelor, etc., dar şi 
reprezentanţi ai mass media de la    
agenţii de presă, presă scrisă şi 
televiziuni, precum: Evenimentul Zilei, 
AgerPres, Puterea, România Liberă, 
Jurnalul Naţional, Radio România 
Actualităţi, Radio Antena Satelor, TVR, 
RTV, Realitatea TV, Digi TV, Antena 1, 
Antena 3, Pro TV.

 

, dedicat Zilei Mondiale    
pentru Diversitate Biologică (22 mai), 
Summit-ului Mondial G20  (Rio de 
Janeiro, 20-22 iunie) şi Zilei Mondiale       
a Mediului (5 mai). În cadrul acestui 
eveniment  a fost dezbătută problematica 
schimbărilor climatice, a provocărilor 
privind agricultura şi aprovizionarea cu 
alimente la nivel european, pierderea 
constantă a biodiversităţii, dar şi strategia 
propusă şi legislaţia suport în domeniul 
biodiversităţii. 

Evenimentul a fost realizat la iniţiativa 
Fundaţiei   în colaborare cu: 
Academia Română, Forumul Academic 
Român, Academiei de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice “Gheorghe Ionescu – Şişeşti”, 
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi 
Medicină Veterinară Bucureşti, Ministerul 
Mediului şi Pădurilor, Institutul Naţional   
de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor,  
Apa Nova Bucureşti, Asociaţia Română  

6 iunie: Forumul “Resursele 
planetei sub presiunea schimbărilor 
climatice”

G.I.E.D.D,
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de Mediu şi Universitatea Ecologică 
Bucureşti.

 Cu prilejul celebrării Anului 
Internațional al Cooperativelor, s-a desfă-
şurat  cu tema 

”, 
eveniment realizat la iniţiativa Fundaţiei  

 în colaborare cu: Academia 
Română, Forumul Academic Român, 
Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
“Gheorghe Ionescu – Şişeşti”, Univer
sitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină 
Veterinară Bucureşti, Ministerul Mediului 
şi Pădurilor, Institutul Naţional de Hidro-
logie şi Gospodărire a Apelor, Apa Nova 
Bucureşti, Asociaţia Română de Mediu, 
etc.

 
(The European Global for Environment 
and Security – Service Snow and Land 
Ice). Scopul seminarului a fost prezen
tarea stagiilor de dezvoltare atinse     
până în momentul de faţă, a obiectivelor 
propuse în cadrul proiectului şi luarea 
deciziilor pe termen scurt şi mediu cu 
privire la dezvoltarea şi implementarea 
obiectivelor propuse pentru perioada 
următoare.

, sub egida Organizaţiei 
Meteorologice Mondiale, în cadrul 
Proiectului IPA/2012/290-552 „Rezis-
tența sporită la dezastre în zona de vest   
a Balcanilor și Turcia” (Building 
Resilience to Disasters in Western 
Balkans and Turkey) se va organiza       
de către Administraţia Naţională de 
Meteorologie cursul de instruire cu    
tema “On-the-job Training on Severe 
Weather Forecastings and Warnings”, la 
care vor participa, în calitate de cursanți,         
8 meteorologi previzioniști din Albania, 
Republica Turcia, Republica Macedonia, 
Bosnia-Herţegovina, Republica Serbia, 

8 iunie:

simpozionul „Prin 
cooperație spre o lume mai eficientă

-

18-19 iunie:
seminarul 

Grupului de Lucru Infrastructură din 
cadrul Proiectului FP7 CRYOLAND

-

 

septembrie 2012 –   
iunie 2013

G.I.E.D.D

 Administraţia Naţională 
de Meteorologie a găzduit 

În intervalul 

Muntenegru și Kosovo. Vor fi organizate 
trei stagii de pregătire de câte trei 
săptămâni în următoarele intervale:        
3-21 septembrie 2012, 13-31 mai 2013 și 
3-21 iunie 2013.

Proiectul IPA/2012/290-552 are ca 
obiective principale reducerea vulnera-
bilității țărilor din regiunea Balcanilor la 
dezastrele naturale, aliniându-se la 
obiectivele Cadrului de Acțiune Hyogo 
(HFA), precum și sporirea rezistenței la 
schimbările climatice și întărirea coope-
rării în domeniul managementului riscului 
la dezastre, prin îmbunătățirea capaci-
tăților de furnizare și schimb de date/ 
informații în vederea reducerii riscului la 
dezastre. 

Primul stagiu al cursului s-a desfă-
șurat în perioada 3-21 septembrie 2012. 
Domeniile vizate au fost prognoza 
imediată (nowcasting) și monitorizarea 
operațională a fenomenelor severe. 
Programul de pregătire a constat în: 
dezvoltarea de competențe în emiterea  
de avertizări, interpretarea și utilizarea 
produselor radar Doppler și satelitare       
și elaborarea unui proiect adaptat 
activității operaționale din serviciul  
propriu al participantului (dezvoltarea     
de proceduri operaționale).

În primă etapă, le-au fost predate 
cursanţilor noţiuni de meteorologie 
sinoptică și mezoscalară, cunostinţe 
privind tipuri de circulaţii la mezoscară, 
(urmărindu-se şi aprofundarea circula-
ţiilor mezoscalare particulare, spre 
exemplu circulația de briză) procese 
ciclogenetice (cu accent pe ciclogeneza  
în Marea Neagra şi/sau reactivarea 
ciclonilor de origine mediteraneană), 
fronturi atmosferice (inclusiv aspecte 
particulare privind frontogeneza de 
coastă), noţiuni despre convecţia 
profundă. Totodată, au fost prezentate 
modele conceptuale utilizate în prognoza 
furtunilor severe, principiile de bază ale 
monitorizării evoluţiei vremii cu ajutorul 
radarelor Doppler, utilizarea imageriei 
satelitare şi a informaţiilor privind 



activitatea orajoasă în activitatea de 
nowcasting, estimarea cantităţilor de 
precipitaţii din date radar, interpretarea 
datelor privind vitezele Doppler, 
identificarea specificităţilor furtunilor 
severe cu produsele satelitare  şi radar, 
etc.

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

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

Finalizarea training-ului s-a realizat 
prin efectuarea de către cursanţi a unor 
proiecte în abordarea cărora aceştia      
au aplicat cunoştinţele dobândite pe 
parcursul desfăşurării pregătirii, în scopul 
folosirii informației asimilate în activitatea 
lor profesională, la locul de muncă.

În perioada 
,Administraț ia  Națională de 

Meteorologie,  la 

29-31 octombrie   
2012

Sesiunea Extraordinară a Congresului 
a fost reprezentată
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Organizaţiei Meteorologice Mondiale

8-9 noiembrie 2012
Sesiunea Anuală de Comuni-

cări Științifice

 
organizată de Organizaţia Meteorologică 
Mondială. În cadrul  acestei reuniuni, de  o 
importanță deosebită pentru comunitatea 
meteorologică internațională, a fost 
adoptat  Planul preliminar pentru 
implementarea Cadrului Global pentru 
Servicii Climatice (GFCS).

Cadrul global pentru Servicii Climato-
logice se concentrează asupra a patru 
domenii prioritare: agricultura şi siguranţa 
alimentară, sănătatea, resursele de apă   
şi reducerea riscului la dezastre. Ca 
obiective principale, menţionăm îmbună-
tăţirea modului de obţinere a datelor şi 
informaţiilor din domeniul climei, disponi-
bilităţii acestora, furnizarea şi folosirea 
predicţiilor şi serviciilor  climatologice în 
beneficiul populaţiei. Reţeaua Sistemelor 
Globale de Observaţie a Pământului,   
care este în curs de dezvoltare de către 
Grupul de Observaţii a Pământului, va 
putea fi folosită pentru îndeplinirea 
obiectivelor GFCS mai sus menţionate.

În cadrul sesiunii s-a înfiinţat un 
Comitet Interguvernamental pentru 
Servicii Climatice, iar Congresul a fost 
invitat să adopte Termenii de Referinţă şi 
Regulamentul de Procedură al acestui 
organism. Propunerea a fost aprobată de 
Consiliul Executiv OMM, în conformitate 
cu Rezoluţia 47 (Cg-XVI).

În perioada          
a avut loc 

 a Administrației Naționale 
de Meteorologie, care s-a desfășurat la 
sediul central din București. 
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La Sesiune au fost invitate persona-
lități din Ministerul Mediului și Pădurilor 
(MMP), reprezentanți ai instituțiilor din 
subordinea și coordonarea MMP și ai   
altor instituții precum Academia de   
Științe Agricole și Silvice “Gheorghe 
Ionescu-Sisești”, Administrația Română  
a Serviciilor de TraficAerian (ROMATSA), 
Inst i tul  de Geodinamică  “Sabba 
Ștefănescu”, profesori din cadrul 
Universității București.

Un număr de 62 de participanți          
s-au înscris cu lucrări și postere în cadrul 
Sesiunii de Comunicări Științifice, iar în 
încheiere, celor mai bune lucrări științifice 
le-au fost decernate premii:

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

Premiul "Nicolae Beșleagă"

2. 
s-a acordat unei lucrări 

științifice valoroase, de talie interna-
țională, realizată de specialiști ai 
Administrației Naționale de Meteorologie, 
care au prezentat realizări recente 
specifice activității de meteorologie, 
contribuind astfel la dezvoltarea dome-
niului. S-a punctat originalitatea lucrării, 
metodologia și modul de prezentare.

3. 

 pentru care criteriile de evaluare    
au fost: structura și claritatea prezentării, 
modul de selectare a informațiilor, prezen-
tarea unor ipoteze noi pentru cercetările 
viitoare, respectarea timpului alocat.

4. , a fost acordat 
unui tânăr specialist de până în 30 de ani, 
pentru prima prezentare a unei lucrări 
ştiiţifice la care a fost autor principal. 

Premiul Administrației Naționale 
de Meteorologie 

Premiul pentru cea mai bună 
prezentare orală a unei lucrări știin-
țifice,

Premiul de debut



În 2012, temperatura medie anuală pe 
ţară, 10.0ºC, a fost cu 1.1ºC mai mare 
decât normala climatologică standard 
(1961-1990). În clasificarea după 
valoarea medie anuală a temperaturii       
la nivelul României, din 1961 până în 
prezent, anul 2012 se plasează pe   
pozitia 7, anul 2007 având temperatura 
medie anuală cea mai ridicată din      
acest interval. Abaterile pozitive ale           
temperaturii medii lunare faţă de normala 
climatologică standard, corespunzătoare 
fiecărei luni în parte, au oscilat între   
0.3ºC (martie) şi 4.5ºC (iulie), iar      
abateri negative s-au înregistrat doar în   
februarie şi decembrie, când temperatura 
medie lunară pe ţară a fost cu 5.6ºC, 
respectiv cu 1.5ºC mai mică decât 
normala climatologică standard a lunii   
(fig. 1, 3 şi 4).

CARACTERIZAREA METEOROLOGICĂ 
A ANULUI 2012

Caracterizarea climatologică 
_____ a anului 2012 _____

Cantitatea anuală de precipitaţii, 
medie pe ţară (618,9 mm), a fost cu doar 
3% mai mică decât normala climatologică 
standard (1961-1990). În clasificarea 
după suma anuală a precipitaţiilor la 
nivelul României, din 1961 până în 
prezent, anul 2012 se plasează pe poziţia 
32, anul 2005 având cea mai mare 
cantitate anuală de precipitaţii. Astfel, 
abaterile pozitive din ianuarie, februarie, 
aprilie, mai, octombrie şi decembrie au 
oscilat între 22% (octombrie) şi 70% (mai), 
iar abaterile negative din restul lunilor au 
fost cuprinse între –62% (martie) şi –32% 
(septembrie) (fig. 2, 5 şi 6). 
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Fig. 1. Temperatura medie lunară (ºC) 

înregistrată pe teritoriul României în 

intervalul 01.01-31.12.2012, comparativ cu 

normala climatologică standard (1961-1990)
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Fig. 2. Cantitatea lunară de precipitaţii (mm) 
înregistrată pe teritoriul României în 

intervalul 01.01-31.12.2012, comparativ cu 
normala climatologică standard (1961-1990)
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Anul 2012 s-a remarcat în mod 
special prin temperaturi foarte scăzute şi 
prin căderi masive de zăpadă şi viscole 
înregistrate în a doua jumătate a lunii 
ianuarie şi prima jumătate a lunii 
februarie. Astfel, în această perioadă, în 
România, s-au înregistrat zeci de decese 
(în general persoane fără adăpost sau 
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cazuri sociale) şi numeroase persoane  
au fost transportate în centre sociale    
sau la spitale, deoarece au necesitat 
îngrijiri medicale.

De asemenea, în luna februarie, din 
cauza căderilor masive de zăpadă şi a 
viscolelor, pe teritoriul României  
numeroase drumuri au fost blocate, 
localităţi au rămas izolate şi fără energie 
electrică, mii de persoane au fost izolate în 
case acoperite de nămeţi, şcoli şi drumuri 
naţionale şi judeţene au fost închise și 
trenuri anulate. Cele mai afectate judeţe 
au fost Ialomiţa, Vrancea şi Buzău.

În perioada 24 ianuarie – 15 februarie   
au fost înregistrate 68 de decese cauzate 
de valul de frig, viscol şi ninsoare.

Tot în anul 2012, în lunile iulie şi  
august, din cauza temperaturilor extrem 
de ridicate şi a lipsei precipitaţiilor,     
peste 200 de ha de păduri, păşuni şi 
vegetaţie uscată au fost afectate de 
incendii în judeţele: Prahova, Argeş, 
Braşov, Harghita, Covasna, Botoşani, 
Maramureş, Bistriţa-Năsăud şi Neamţ.   
La începutul lunii septembrie 2012, au  
mai fost semnalate incedii de vegetaţie    
în judeţul Mureş.

Luna mai a fost caracterizată de 
precipitaţii abundente, datorită cărora,  
mai ales în a doua jumătate a lunii, s-au 
produs inundaţii în peste 100 de localităţi 
din 20 de judeţe ale ţării, fiind afectate 
circa 800 de gospodării, culturi agricole, 

Fig. 3. Temperatura medie anuală 
a aerului – 2012

Fig. 4. Abaterea temperaturii medii anuale   
a aerului din 2012, faţă de normala 

climatologică standard (1961 – 1990)

Fig. 5. Cantitatea anuală 
de precipitaţii – 2012.

Fig. 6. Abaterea cantităţii anuale de 
precipitaţii din 2012, faţă de normala 

climatologică standard (1961-1990).
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drumuri naţionale şi judeţene, tronsoane 
de căi ferate. De asemenea, ploile 
torenţiale au produs şi alunecări de    
teren care au blocat drumuri naţionale.

În luna ianuarie, temperatura medie  
pe ţară, –2.5ºC, a fost cu 0.6ºC mai    
mare decât normala climatologică 
standard. T

 Valori     
sub normă au fost consemnate în zona 
montană, iar în rest temperatura medie   

. În intervalul 
1-6 ianuarie, vremea a fost mai caldă 
decât în mod obişnuit în majoritatea 
regiunilor, iar în restul lunii temperatura    
a scăzut treptat, în perioada 27-             
31 ianuarie devenind geroasă, mai ales 
dimineaţa şi noaptea, în majoritatea 
regiunilor, exceptând vestul ţării. -

.
Regimul 

pluviometric a fost preponderent exce-
dentar în jumătatea  de sud a ţării şi  pe 
areale restrânse din Moldova, Maramureş 
şi Transilvania. Cele mai însemnate 
excedente de precipitaţii, peste 100%,    
s-au consemnat în sudul Olteniei, sudul şi 
estul Munteniei şi în Dobrogea, iar cea 
mai mare valoare a abaterii cantităţii 
lunare de precipitaţii faţa de normală        
s-a înregistrat la Călăraşi şi a fost de 
294%. Pe areale restrânse din estul 
Moldovei şi vestul Crişanei, precipitaţiile 
au fost deficitare, iar în rest acestea s-au 
încadrat în limite normale.  La 14 staţii 
meteorologice din ţară a fost depăşită 
cantitatea maximă absolută de precipitaţii 
căzută în 24 de ore, iar la 8 staţii 
meteorologice   a fost depăşită cantitatea 
lunară maximă absolută de precipitaţii, 
maximele înregistrate devenind maxime 
absolute ale staţiilor pentru ianuarie. În 
perioada 1-6 ianuarie, precipitaţiile au  
fost prepon-derent sub formă de ploaie, 
dar şi mixte, iar în rest au fost lapoviţe şi 
ninsori. În intervalul 24-27 ianuarie, local, 
ninsorile au fost abundente, formându-se 

emperatura medie a depăşit 
normala în vest, nord-vest, sud şi pe 
areale extinse din centrul ţării.

s-a încadrat în limite normale

Cantita
tea lunară de precipitaţii, medie pe ţară, 
59 1 mm, a fost cu 59% mai mare decât 
normala climatologică standard. 

un strat nou şi consistent de zăpadă. În 
jumătatea sudică a ţării s-a produs 
fenomenul de viscol, formându-se   
troiene din cauza vântului puternic, care   
a viscolit sau spulberat zăpada. În 
decursul lunii, în unele zile s-a produs 
polei, dar şi ceaţă asociată cu depuneri de 
chiciură. 

În luna februarie, temperatura medie 
pe ţară, –6.7ºC, a fost cu 5.6ºC mai mică 
decât normala climatologică. Regimul 
termic s-a situat sub normă, abaterile 
negative fiind mari în toată ţara  

 
ºC

. Cea mai mare abatere negativă 
a fost de –8.1ºC şi s-a înregistrat la     
staţia meteorologică Vaslui. La 14 staţii 
meteorologice s-au înregistrat tempera-
turi minime mai mici decât temperaturile 
minime absolute ale  staţiilor respective 
pentru luna februarie, iar la 4 staţii 
meteorologice, minimele înregistrate au 
devenit minime absolute anuale ale 
respectivelor staţii.      

.     

Regimul pluvio-
metric a fost preponderent excedentar    
în regiunile sudice, estice, sud-vestice     
şi centrale. Cele mai mari excedente 
(peste 100%) s-au înregistrat în centrul 
Munteniei şi în Moldova (213% la Bacău). 
În decursul lunii, precipitaţiile au fost pre-
ponderent sub formă de ninsoare, mai 
abundente în perioadele 2-5 februarie, în 
vest, centru, nord şi în zona montană şi 
11-14 februarie, în sud şi sud-est şi izolat 
în centru. Grosimea stratului de zăpadă, 
măsurată în platforma meteorologică, a 
ajuns până la 248 cm la munte şi la                  
135 cm  în zonele mai joase. În intervalul            
19-25 februarie, precipitaţiile au fost mai 
ales sub formă de ploaie şi lapoviţă şi  
doar la munte au predominat ninsorile. 
Vântul a avut intensificări, viscolind sau 
spulberând şi troienind zăpada, mai     
ales în regiunile sudice, estice, centrale    

, dar mai 
cu seamă în exteriorul arcului carpatic, 
unde temperatura medie a fost cu mai 
mult de 6  sub normala climatologică 
standard

Cantitatea lunară 
de precipitaţii, medie pe ţară, 47 3 mm, 
a fost cu 34% mai mare decât normala 
climatologică standard. 
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şi la munte. Viteza vântului la rafală a  
atins valori de peste 90 km/h în sudul       
şi sud-estul ţării şi de peste 100 km/h      
în zona montană înaltă. Precipitaţiile     
sub formă de ploaie şi cele mixte au 
favorizat producerea poleiului în majori-
tatea zonelor ţării. De asemenea, în 
decursul lunii, s-a format ceaţă asociată 
cu depuneri de chiciură. La 3 staţii 
meteorologice (Bâlea-Lac, Călimani şi 
Penteleu) a fost depăşită cantitatea  
lunară 

În luna martie, temperatura medie   
pe ţară, 3.7ºC a depăşit cu 0.3ºC normala 
climatologică standard. Regimul termic   
s-a încadrat, în cea mai mare parte a   
ţării, în limite normale. Temperaturi medii 
peste normă au fost în Oltenia, sudul 
Munteniei, sud-estul Dobrogei, nordul 
Moldovei şi izolat în sudul Moldovei, în 
Banat şi Crişana, iar temperaturi sub 
normă au fost în depresiunile intracar-
patice din estul Transilvaniei. În perioada 
5-12 martie, temperatura aerului a avut 
valori scăzute, vremea fiind mai rece 
decât în mod  normal în toate regiunile, iar 
în perioada 17-25 martie, vremea a fost 
mult mai  caldă decât în mod obişnuit      
în această perioadă a anului. 

   
.   

Regimul 
pluvio-metric a fost deficitar în cea mai 
mare parte a ţării, cele mai însemnate 
deficite (mai mici cu peste 75% faţă de 
normala climatologică) înregistrându-se 
mai ales în sud şi vest. Precipitaţii 
excedentare s-au semnalat doar în  
partea centrală a Moldovei, în rest 
acestea încadrându-se în limite normale.

În prima jumătate a lunii au fost 
precipitaţii solide la munte, iar în zonele 
joase, solide şi mixte. În a doua jumătate  
a lunii, exceptând zona montană, 
precipitaţiile au fost doar sub formă 
lichidă, iar ploile au avut uneori caracter 
de aversă, însoţite de descărcări electrice 
şi uneori de grindină (30 martie, în 

maximă absolută de precipitaţii, a 
staţiei, din februarie.

Cantitatea 
lunară de precipitaţii, medie pe ţară, 
13 5 mm, a fost cu 62% mai mică decât 
normala climatologică standard. 

judeţele Hunedoara, Alba, Bacău, Galaţi  
şi Teleorman). 

În luna aprilie, temperatura medie pe 
ţară, 11.1ºC, a fost cu 1.9ºC mai mare 
decât normala climatologică standard. 
Temperatura medie lunară s-a situat peste 
normă în toată ţara, cele mai mari abateri 
pozitive, peste 3ºC, înregistrându-se mai 
ales în estul şi sud-estul Munteniei, vestul 
Dobrogei şi sudul extrem al Moldovei. 
Datorită vremii deosebit de calde de la 
sfârşitul lunii, în zilele de 29 şi 30 aprilie, la 
52 de staţii meteorologice a fost depăşită 
temperatura maximă absolută a staţiei, 
pentru aprilie. De asemenea, la staţia 
meteorologică Vărădia de Mureş, în           
2 aprilie, a fost înregistrată o temperatură 
minimă mai mică decât temperatura 
minimă absolută a staţiei pentru aprilie. 
Cantitatea lunară de precipitaţii, medie   
pe ţară, 73,5%, a fost cu 43% mai        
mare faţă de normala climatologică 
standard. Regimul pluviometric a fost 
excedentar în majoritatea regiunilor, 
exceptând Dobrogea, Muntenia şi  
suprafeţe restrânse din estul, nord-vestul 
şi sud-vestul ţării unde precipitaţiile          
s-au încadrat în limite normale, cu   
deficite şi excedente locale. La 2 staţii 
meteorologice (Poiana Stampei şi Ştei)    
a fost depăşită cantitatea maximă 
absolută de precipitaţii căzută în 24 de ore 
a staţiei, în aprilie, iar la 7 staţii meteo-
rologice a fost depăşită cantitatea lunară 
maximă absolută de precipitataţii   a staţiei 
din aprilie. În primele 10 zile ale lunii au 
mai căzut precipitaţii solide şi mixte în 
jumătatea nordică a ţării şi în zona 
montană. În rest, au căzut ploi ce au avut  
şi caracter de aversă, însoţite de 
descărcări electrice. În judeţele Suceava, 
Arad, Bihor, Constanţa şi la munte            
s-au semnalat căderi de grindină. Lapoviţa 
şi ninsoarea au fost înregistrate în 
întreaga lună la munte, unde stratul de 
zăpadă s-a menţinut pe suprafeţe mici 
până la sfârşitul lunii, când măsura până  
la 192 cm (Masivul Făgăraş – Bâlea-Lac). 
Intensificăr  i temporare ale vântului au 
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avut loc în majoritatea regiunilor ţării, mai 
puternice

la munte. Pe parcursul lunii, în unele 
zone, s-a mai semnalat ceaţă, dar şi 
brumă şi îngheţ la sol (mai ales în primele 
10 zile).

 în timpul averselor de precipitaţii 
sau 

În luna mai, temperatura medie pe 
ţară, 15.5ºC, a fost cu 1.1ºC peste 
normala climatologică standard. Tempe-
ratura medie lunară s-a situat peste normă 
în cea mai mare parte a ţării şi doar în 
Oltenia şi izolat în Banat şi Crişana, 
aceasta s-a încadrat în limite normale. 
Cele mai mari abateri pozitive s-au 
înregistrat în Delta Dunării, la Sulina (3ºC) 
şi Sf. Gheorghe Deltă (3.1ºC). La staţia 
meteorologică Poiana Stampei a fost 
depăşită temperatura maximă absolută a 
staţiei, din luna mai. În perioada 13-18 mai 
vremea s-a răcit accentuat, devenind 
foarte rece în vest, centru şi nord. La peste 
1700 m altitudine s-au semnalat lapoviţe şi 
ninsori, fenomene prezente şi în perioada 
22-31 mai, la  peste 2000 m altitudine.  
Cantitatea lunară de precipitaţii, medie pe 
ţară, 128,5 mm, a fost cu 70% mai mare 
decât normala climatologică standard. 
Precipitaţiile au fost excedentare în 
majoritatea regiunilor. Pe areale din 
Banat, Crişana, nordul Moldovei şi în 
Delta Dunării, acestea s-au încadrat în 
limite normale. Cele mai mari valori ale 
abaterilor pozitive, de peste 200%, au  fost 
înregistrate în centrul Munteniei, sud-estul 
Dobrogei şi izolat în estul Moldovei şi 
nord-estul Olteniei. Cel mai mare 
excedent a fost înregistrat la Constanţa, 
unde cantitatea totală de precipitaţii 
căzută în mai a depăşit cu 251% normala 
climatologică standard. Ploile au fost    
sub formă de aversă, însoţite frecvent    
de descărcări electrice, grindină şi  
intensificări ale vântului, care uneori a luat  
aspect de vijelie. Mai ales în  a doua 
jumătate a lunii, ploile au avut caracter 
torenţial, iar precipitaţiile căzute s-au 

2
încadrat, în general, între 20 şi  55  l/m .  
La 8 staţii meteorologice a fost depăşită 
cantitatea de precipitaţii maximă absolută 

căzută în 24 de ore, în mai, iar la 17 staţii 
meteorologice a fost depăşită cantitatea 
lunară maximă absolută de precipitaţii a 
staţiei, din mai. 

În luna iunie, temperatura medie pe 
ţară, 20.5ºC, a fost cu 3ºC peste normala 
climatologică standard. Regimul termic a 
fost peste normă în toată ţara, caracterul 
de vreme mai caldă fiind pronunţat,    
astfel încât abaterea temperaturii medii 
faţă de normala climatologică standard    
nu a fost mai mică de 2ºC. În majoritatea 
regiunilor, abaterea pozitivă a fost de       
3-4ºC, iar cea mai mare valoare, 4.2ºC, a 
fost înregistrată la staţiile meteorologice 
Lăcăuţi, Cuntu şi Oraviţa. După data de  
10 iunie, indicele de confort termic (ITU) a 
atins şi depăşit uşor pragul de 80 de 
unităţi, pe areale mai restrânse sau mai 
largi. În perioada 21-23 iunie, la 6 staţii 
meteorologice situate în Moldova, Delta 
Dunării şi centrul Transilvaniei, a fost 
depăşită temperatura maximă absolută    
a staţiei, din iunie. Cantitatea lunară de 
precipitaţii, medie pe ţară, 55,1 mm, a   
fost cu 38% sub normala climatologică 
standard. Regimul pluviometric a fost 
deficitar în majoritatea regiunilor. În 
Maramureş, cea mai mare parte a 
Crişanei şi pe areale restrânse din  sudul 
şi sud-estul ţării, precipitaţiile s-au 
încadrat în limite normale sau, izolat, au 
fost peste normă. Pe tot parcursul lunii      
s-au semnalat ploi, mai ales sub formă    
de aversă, însoţite de descărcări  
electrice, grindină şi vânt, care uneori au 
avut aspect de vijelie. Cantităţile de      
apă înregistrate în timpul averselor au   
fost cuprinse, în general, între 15 şi         

2 2
30 l/m , iar uneori au atins izolat 60 l/m     
(5-6 iunie, în Moldova şi zona montană) şi 

2
chiar 100 l/m  (23-24 iunie, în zona 
deluroasă a Munteniei şi în Masivul 
Bucegi). La staţiile meteorologice Curtea 
de Argeş şi Fundata a fost depăşită 
cantitatea de precipitaţii maximă absolută 
a staţiei, căzută în 24 de ore, din iunie.

În luna iulie, temperatura medie pe 
ţară, 23.7ºC, a fost cu 4.5ºC mai mare 
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decât normala climatologică standard. 
Regimul termic a fost peste normă în  
toate regiunile, abaterile pozitive fiind   
mai mari de 4ºC în aproape toată ţara.   
Pe areale restrânse din vestul ţării, dar şi      
în Delta Dunării, abaterile au fost, de 
asemenea, ridicate, dar cuprinse între     
3 şi 4ºC. Cea mai mare valoare pozitivă       
a abaterii din luna iulie, 6.2ºC, s-a înre-
gistrat la staţia meteorologică Giurgiu. 
Toată luna a fost caracterizată  de o  
vreme călduroasă, deseori caniculară,   
iar indicele de confort  termic (ITU) a   
atins sau depăşit pragul critic  de 80 unităţi 
în aproape toate zilele. În perioadele     
13-15 iulie şi 28-30 iulie, canicula s-a 
intensificat, iar disconfortul termic a fost 
deosebit de accentuat. La 8 staţii 
meteorologice situate în Maramureş, 
nord-estul Moldovei, estul Transilvaniei   
şi în Delta Dunării a fost depăşită 
temperatura maximă absolută a staţiei, 
din iulie, iar la o staţie  meteorologică     
(Tg. Secuiesc), maxima absolută din   
iulie a devenit maximă absolută anuală    
a staţiei. Cantitatea lunară de precipitaţii, 
medie pe ţară, 40.5 mm, a fost cu 48%  
sub normala climatologică standard. 
Precipitaţiile totalizate în decursul lunii   
au fost preponderent sub normă în 
majoritatea regiunilor. În nord-vestul 
Olteniei, în  Banat şi sud-vestul Crişanei 
precipitaţiile au fost mai ales excedentare, 
iar în rest acestea s-au încadrat în limite 
normale sau au fost uşor peste normă.   
La staţiile meteorologice Banloc şi 
Moldova Veche a fost depăşită cantitatea 
maximă absolută de precipitaţii a staţiei, 
căzută în 24 de ore, din iulie. Precipitaţiile 
au avut caracter de aversă, deseori 
însemnate cantitativ, frecvent fiind  
însoţite de descărcări electrice, grindină  
şi intensificări ale vântului care uneori au 
luat aspect de vijelie.

În luna august, temperatura medie  
pe ţară, 21.4ºC a depăşit cu 2.7ºC 
normala climatologică, regimul termic 
fiind peste normă în toate regiunile. 
Abaterile pozitive s-au încadrat în 

intervalul 2-4ºC, cea mai mare valoare 
înregistrându-se la staţia meteorologică 
Giurgiu, unde temperatura medie lunară   
a fost cu 4.8ºC mai mare decât normala 
climatologică. Vremea a fost caniculară   
în perioadele 3-7 august şi 20-26 august, 
când indicele de confort termic (ITU) a 
atins şi depăşit pragul critic de 80 unităţi, 
disconfortul termic fiind accentuat – la 
început, mai ales în regiunile sudice şi 
estice, iar apoi în aproape toată ţara.  La 
82 de staţii meteorologice, cu precădere  
în zilele de 7 şi 25 august, a fost depăşită 
temperatura maximă absolută a respec-
tivelor staţii, din august. La 39 dintre 
acestea, maxima absolută a lunii august 
2012 a devenit maximă absolută anuală   
a staţiei. În perioadele 8-12 august şi     
27-29 august, vremea a fost foarte rece   
în toate regiunile. Pe fondul răcirii     
accentuate, la 3 staţii meteorologice, în  
29 august, s-au înregistrat temperaturi 
minime mai mici decât temperaturile 
minime absolute ale staţiilor, pentru 
august. Cantitatea lunară de precipitaţii, 
medie pe ţară, 31 mm, a  fost cu 52%    
mai mică decât normala climatologică. 
Precipitaţiile au fost deficitare în majori-
tatea regiunilor, exceptând Dobrogea, 
zone din Muntenia şi areale restrânse    
din nordul Moldovei şi sudul Olteniei,  
unde s-au încadrat în limite normale sau 
au fost excedentare. Precipitaţiile căzute 
au avut uneori caracter de aversă, fiind 
însoţite de descărcări electrice, grindină  
şi intensificări ale vântului, care, izolat,    
au luat aspect de vijelie, viteza la rafală 
atingând, în unele zone, 50-70 km/h. 

În luna septembrie, temperatura  medie 
pe ţară, 17.5ºC, a depăşit cu 2.4ºC 
normala climatologică standard, regimul 
termic fiind peste normă în toată ţara. 
Abaterile pozitive au fost mai mari de 
1.3ºC faţă de normă, iar în centrul,      
nord-vestul şi sud-vestul României, 
temperatura medie a depăşit cu 3-4ºC 
normala climatologică. Cea mai mare 
valoare a abaterii, 4.4ºC, s-a înregistrat    
la staţia meteorologică Băişoara. 
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Septembrie 2012 s-a caracterizat  
prin alternanţa perioadelor normale sau    
puţin mai reci cu perioade deosebit de 
calde pentru această perioadă a anului. 
La staţia meteorologică Penteleu, în      
30 septembrie, a fost depăşită tempera-
tura maximă absolută lunară a staţiei, 
pentru septembrie. Cantitatea lunară de 
precipitaţii, medie pe ţară, 30.7 mm, a fost 
cu 32% sub normala climatologică 
standard, abaterile cantităţii lunare de 
precipitaţii faţă de normala climatologică 
fiind negative în aproape toată ţara,      
dar încadrate, în general, în limite 
normale; în jumătatea  de nord a ţării, pe 
arii restrânse înregistrându-se deficite 
sau excedente. În sud-vest, dar şi în 
nordul şi sudul Moldovei s-au înregistrat 
cele mai mari deficite de precipitaţii, iar    
în cea mai mare parte a Munteniei, 
precipitaţiile au fost excedentare. În       
21 septembrie, la staţia meteorologică 
Târnăveni, a fost depăşită cantitatea 
maximă absolută lunară de precipitaţii 
căzută în 24 de ore a staţiei, pentru 
septembrie. Precipitaţiile au fost mai   
ales lichide, uneori sub formă de averse 
însoţite de descărcări electrice şi  
grindină. În zilele de 20 şi 21 septembrie, 
la altitudini de peste 1800 m, precipitaţiile 
au fost şi sub formă de lapoviţă şi ninsoare 
şi, cu totul izolat, s-a depus strat de 
zăpadă pe crestele montane (31 cm la 
Bâlea-Lac).

În luna octombrie, temperatura  
medie pe ţară, 11.5ºC, a fost cu 1.8ºC     
mai mare decât normala climatologică, 
regimul termic situându-se peste normă   
în toată ţara. În majoritatea regiunilor 
temperatura medie lunară a depăşit 
normala climatologică standard cu         
2-3ºC, excepţie făcând zonele din vest     
şi nord-vest unde creşterea a fost sub 
1.5ºC. Abaterea temperaturii faţă de 
normă a crescut de la nord-vest spre    
sud-est,  iar cea mai mare valoare, 4.1ºC, 
s-a înregistrat la staţia meteorologică 
Medgidia. La 45 de staţii meteorologice,  
în ziua de 1 octombrie, iar,  la una, pe        

2 octombrie, a fost depăşită temperatura 
maximă absolută lunară a respectivelor 
staţii, pentru octombrie. O caracteristică   
a lunii octombrie, din punct de vedere 
termic, a fost alternanţa perioadelor 
deosebit de calde cu cele foarte reci, 
caracteristică întâlnită şi în septembrie. 
Cantitatea lunară de precipitaţii, medie    
pe ţară, 46.3 mm, a fost cu 22% mai     
mare decât normala climatologică stan-
dard. Precipitaţiile totalizate în decursul 
lunii au fost  excedentare în  nord-vestul  
şi vestul ţării şi, de asemenea, în regiuni 
din sud-vest şi est. În restul teritoriului, 
precipitaţiile s-au încadrat, în general,     
în limite normale, excepţie făcând zone din 
nordul Moldovei şi sud-estul Transilvaniei, 
unde precipitaţiile au fost deficitare. La 
staţia meteorologică Chişineu Criş, în     
28 octombrie, a fost depăşită cantitatea 
maximă absolută de precipitaţii căzută    
în 24 de ore a staţiei, pentru octombrie. 
Precipitaţiile au fost, în general, sub   
formă de ploaie, uneori însoţite de 
descărcări electrice, grindină şi inten-
sificări ale vântului. În perioadele mai    
reci ale lunii au căzut şi precipitaţii sub 
formă de lapoviţă şi ninsoare, în  prima 
jumătate a lunii doar la altitudini de peste 
1800 m în Munţii Apuseni, iar la sfârşitul 
acesteia  şi în zonele joase din regiunile 
intracarpatice. În unele zile s-a semnalat 
ceaţă asociată cu burniţă, brumă, iar în 30-
31 octombrie, bruma şi îngheţul la sol au 
fost înregistrate în majoritatea regiunilor.

În luna noiembrie, temperatura  medie 
pe ţară, 6.0ºC, a fost cu 1.8ºC mai mare 
decât normala climatologică standard, 
regimul termic fiind peste normă în 
majoritatea regiunilor, excepţie făcând  
centrul ţării unde temperatura medie 
lunară s-a încadrat în limite normale. În 
cea mai mare parte a ţării, temperatura 
medie a depăşit cu 1.5-3ºC normala, 
valorile abaterii crescând din centru     
spre exterior. Abateri mai mari de 3ºC      
s-au înregistrat în special în zonele 
montane, iar cea mai mare valoare,     
4.1ºC, s-a înregistrat la staţia meteo-
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rologică Lăcăuţi. În 12 noiembrie, la staţia 
meteorologică Călimani a fost depăşită 
temperatura maximă absolută a staţiei, 
pentru noiembrie. Cantitatea lunară de 
precipitaţii, medie pe ţară, 26,8 mm, a   
fost cu 39% mai mică decât normala 
climatologică standard. Precipitaţiile au 
fost deficitare în majoritate regiunilor, 
excepţie făcând cele căzute mai ales în 
nord, nord-est şi vest, care s-au încadrat 
în limite normale. Precipitaţiile au fost   
sub formă de ploaie, izolat însoţite          
de descărcări electrice, iar în ziua de        
7 noiembrie s-au consemnat şi căderi     
de grindină în zona localităţii Ploieşti   
(jud. Prahova). La munte au căzut şi 
precipitaţii sub formă de lapoviţă şi 
ninsoare. În unele zile din lună s-a produs 
ceaţă în regiunile joase extracarpatice 
sau în cele intracarpatice, iar în zilele de 
17 şi 23 noiembrie, izolat, a fost prezent 
poleiul format din burniţă. De asemenea, 
vântul a prezentat intensificări, mai ales  
la începutul lunii, depăşind la rafală        
70 km/h, iar la munte chiar 100 km/h.

În luna decembrie, temperatura 
medie pe ţară, –2.1ºC, a fost cu 1.5ºC  
mai mică decât normala climatologică 
standard, regimul termic fiind sub normă 
în majoritatea zonelor. Excepţie au făcut 
areale din vest şi nord-vest, litoralul şi 
Delta Dunării, unde temperatura medie    
a aerului s-a încadrat în limite normale. 
Abateri negative mari s-au înregistrat      
în centrul şi estul Moldovei, cea mai    
mare, –3.9ºC, înregistrându-se la staţia 
meteorologică Botoşani. La 3 staţii 
meteorologice a fost înregistrată o 

temperatură minimă mai mică decât 
temperatura minimă absolută a staţiei 
pentru decembrie. În perioadele                   
1-3 decembrie şi 24-28 decembrie  
vremea a fost mai caldă decât în mod 
normal, iar  în restul lunii a fost rece, în 
unele perioade chiar geroasă noaptea     
şi dimineaţa. Cantitatea lunară de 
precipitaţii, medie pe ţară, 66.6 mm, a   
fost cu 54% mai mare decât normala 
climatologică standard. Precipitaţiile au 
fost excedentare în Moldova, Dobrogea, 
în cea mai mare parte a Munteniei, pe 
areale din estul şi sudul Transilvaniei,      
în nord-estul Olteniei şi local în Banat       
şi Crişana. În restul teritoriului, acestea       
s-au încadrat în limite normale sau au   
fost uşor deficitare. Pe parcursul lunii, 
precipitaţiile au fost sub formă de 
ninsoare, dar şi sub formă de lapoviţă       
şi ploaie. Grosimea maximă a stratului     
de zăpadă, măsurată pe platforma 
meteorologică, a fost de 127 cm la munte 
(Bâlea Lac), 52 cm în Moldova, 48 cm       
în Transilvania, 40 cm în Banat, 35 cm     
în Crişana şi Oltenia, 32 cm în Muntenia,    
26 cm în Maramureş şi 10 cm în 
Dobrogea. Până la sfârşitul lunii,       
stratul de zăpadă a scăzut treptat, 
menţinându-se strat doar la munte, în 
Moldova, local în Muntenia şi Transilvania 
şi, izolat, în Oltenia. Vântul a avut uneori 
intensificări, viteza la rafală ajungând la 
70-100 km/h, viscolind ninsoarea sau 
spulberând zăpada, la munte, dar şi în 
centru, sud şi est.



SEPTEMBRIE  2011

Pe parcursul lunii septembrie 2011, a 
predominat o vreme mai caldă decât în 
mod normal, în cea mai mare parte a 
teritoriului agricol al ţării. Temperaturile 
medii diurne ale aerului au fost cuprinse 
între 10...28°C, mai ridicate cu 1...11°C 
comparativ cu mediile multianuale, în 
major i ta tea zonelor  de cul tură.  
Temperaturile minime din aer s-au 
încadrat între 6...23°C pe întreg teritoriul 
agricol şi mai scăzute, 0...5°C, în 
depresiunile din estul Transilvaniei. 
Temperaturile maxime au oscilat între 
16...36°C în aproape toate regiunile 
agricole, cele mai ridicate valori 
(32...36°C) înregistrându-se în sudul şi 
vestul ţării .

Precipitaţiile au fost nesemnificative 
din punct de vedere agricol, în aproape 
toată ţara.

Precipitaţiile semnalate în intervalul 
01-30 Septembrie 2011 au fost 
următoarele:

reduse cantitativ şi chiar absente,      
0-10 l/mp, în Oltenia, cea mai mare 
parte a Transilvaniei, Munteniei, sudul, 
vestul şi izolat nord-estul Dobrogei, 
jumătatea de sud şi izolat în nordul 
Moldovei, sudul Crişanei, sud-estul 
Banatului;
normale, 11-25 l/mp pe suprafeţe 
extinse din Banat, Dobrogea, 
jumătatea de nord a Moldovei, nordul, 
nord-vestul şi local în sud-estul 
Transilvaniei, nordul Crişanei şi izolat 
în centrul Munteniei;
ridicate 26-45 l/mp în cea mai mare 
parte a Maramureşului, în nord-vestul 
Moldovei, izolat în nord-vestul 
Crişanei, nordul Dobrogei şi al 
Munteniei, figura1.

Caracterizarea agrometeorologică 
_____ a anului 2012 _____
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Astfel, conţinutul de apă în stratul de 
sol 0-20 cm (ogor) prezintă valori scăzute 
(150-200 mc/ha/secetă pedologică 
moderată) şi deosebit de scăzute (100-
150 mc/ha/secetă pedologică puternică  
şi Co-100 mc/ha/secetă pedologică 
extremă), în majoritatea regiunilor 
agricole. Rezerva de umiditate se    
încadra în limite satisfăcătoare (200-    
300 mc/ha) şi local apropiate de optim 
(300-350 mc/ha), în nordul Transilvaniei, 
nord-vestul şi izolat în sudul Moldovei, 
figura 2.

Fig. 1. Precipitaţii căzute în intervalul 
01-30 septembrie 2011 la staţiile 

meteorologice reprezentative pentru 
teritoriul agricol al ţării

Fig. 2. Rezerva de umiditate în stratul de sol 
0-20 cm (ogor) la data de 05 octombrie 2011
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Regimul termic din aer mai ridicat 
decât în mod obişnuit, a determinat 
intensificarea ritmurilor de vegetaţie la 
speciile prăşitoare şi pomi-viticole, iar     
pe suprafeţele agricole cu deficite 
accentuate de apă în sol, procesele de 
creştere şi dezvoltare au fost în 
continuare stânjenite la culturile de 
toamnă (rapiţă şi orz) înfiinţate până în 
prezent. La cultura de floarea-soarelui    
s-a finalizat recoltarea la nivelul întregii 
ţări, iar lucrările de eliberare a terenului 
sunt în plină desfăşurare. Porumbul se 
afla predominant la maturitate deplină 
(60-100%) şi recoltare în cea mai mare 
parte a zonelor de cultură, figura 3.   
Izolat, în Transilvania se semnala atac   
de sfredelitorul porumbului (Ostrinia 
nubilalis).

În principalele bazine specializate, 
sfecla de zahăr înregistra îngroşarea   
axei hipocotile concomitent cu acumu-
larea zahărului în rădăcină, precum şi 
maturitatea tehnologică. La cartoful 
pentru consum ajuns la maturitatea  
tehnologică s-au continuat lucrările de 
recoltare. Pomii fructiferi şi viţa de vie se 
aflau în fazele de acumulare a zahărului  
în fructe/boabe, coacerea acestora, 
maturarea lemnului, continuându-se 
totodată lucrările de recoltare în majori-
tatea plantaţiilor. Culturile de toamnă 
înfiinţate până în prezent (rapiţă) parcurg 
fazele incipiente de vegetaţie (germinare, 

Fig. 3. Starea de vegetaţie a culturii de 
porumb din zona Tulcea/Dobrogea

răsărire, apariţia primelor frunze), 
uniformitatea şi vigurozitatea plantelor 
prezentându-se pe ansamblu, medie şi 
slabă, figura 4.

Fig. 4. Starea de vegetaţie a culturii de 
rapiţă din zona Tulcea/Dobrogea

Lucrările agricole specifice campaniei 
de toamnă (recoltare, transport, depozi-
tare, eliberarea terenurilor de resturile 
vegetale, arături, pregătirea patului 
germinativ, etc.) s-au efectuat în general 
în condiţii relativ bune.

OCTOMBRIE 2011

Începutul lunii octombrie 2011 s-a 
caracterizat printr-un regim termic al 
aerului mai ridicat decât în mod normal, 
după care, vremea a devenit rece    
pentru această perioadă, la nivelul  
întregii ţări. Temperaturile medii diurne  
ale aerului s-au încadrat între 9...23°C    
în primele  zile, mai ridicate cu 1...9°C     
în raport cu mediile multianuale şi 
–1...14°C spre sfârşitul perioadei, 
abaterile termice negative fiind de 1...6°C. 
Temperaturile minime din aer au fost 
cuprinse intre –3...17°C în cea mai mare 
parte a regiunilor agricole, valori mai 
scăzute, –11...–4°C, înregistrându-se în 
Transilvania, unde s-a semnalat brumă şi 
îngheţ la suprafaţa solului, care au afectat 
parţial culturile agricole. Temperaturile 
maxime ale aerului s-au situat între 
4...30°C, la nivelul întregii ţări.
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Precipitaţiile înregistrate au fost sub 
formă de ploaie în majoritatea zonelor de 
cultură, acestea fiind însoţite de 
intensificări temporare ale vântului. 
Totodată, în primele zile ale intervalului, 
cantităţile de apă au fost semnificative din 
punct de vedere agricol, îndeosebi în 
sudul şi sud-estul ţării.

La data de 31 Octombrie 2011, 
precipitaţ i i le înregistrate au fost 
următoarele:

deficitare, 0-25 l/mp, în Maramureş, 
cea mai mare parte a Crişanei, 
Transilvaniei, Olteniei, sudul şi local în 
centrul Banatului, nordul şi izolat în 
sud-estul Moldovei, nord-estul 
Dobrogei, local în nordul şi estul 
Munteniei;
normale, 26-100 l/mp, pe suprafeţe 
extinse din Muntenia, Moldova, Banat, 
Dobrogea, în sudul, centrul, estul şi 
nord-vestul Olteniei, sud-estul şi izolat 
în nordul Transilvaniei;
abundente 101-150 l/mp şi chiar 
excedentare, 151-200 l/mp, în sud-
estul Dobrogei, figura 5.

Rezerva de umiditate în stratul de sol 
0-20 cm (ogor) se situa la valori 
satisfăcătoare (200-300 mc/ha) până la 
apropiate de optim (300-400 mc/ha) şi 
optime (400-410 mc/ha) în majoritatea 

regiunilor de cultură. Pe unele areale din 
sudul, sud-estul şi vestul teritoriului s-a 
înreg is ta t  fenomenul  de secetă  
pedologică cu diferite grade de intensitate 
(moderată/150-200 mc/ha, puternică 
/100-150 mc/ha  ş i  ex t remă /77-               
100 mc/ha), figura 6.

Fig. 5. Precipitaţii căzute în intervalul 
01-31 octombrie 2011 la staţiile 

meteorologice reprezentative pentru 
teritoriul agricol al ţării

Fig. 6. Rezerva de umiditate în stratul de sol 
0-20 cm (ogor) la data de 02 noiembrie 2011

În condiţ i i le agrometeorologice 
menţionate, ritmurile de creştere şi 
dezvoltare la culturile de toamnă au 
evoluat în general normal, pe aproape 
întreg teritoriul agricol al ţării, îndeosebi   
pe terenurile cu o bună aprovizionare     
cu apă a solului. Totodată, ca urmare a 
temperaturilor mai scăzute din aer şi sol 
din zonele depresionare, procesele 
vegetative au fost încetinite. Rapiţa 
semănată în epoca optimă se afla 
predominant în faza de răsărire (10-
100%), precum şi înfrunzire (4-7 frunze), 
plantele având o uniformitate ş i  
vigurozitate bună şi medie, respectiv 
medie şi slabă în semănăturile tardive. 
Sub aspect fenologic, cerealierele de 
toamnă (orz şi grâu), funcţie de data 
semănatului au parcurs fazele de 
germinare-răsărire (30-100%) şi apariţia 
frunzei a treia (10-30%), îndeosebi în 
sudul ţării. La cultura de sfeclă de      
zahă r  d in major i ta tea bazinelor  
specializate s-au finalizat lucrările de 
recoltare. Pomii fructiferi şi viţa de vie     
şi-au continuat fazele de maturare a 
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lemnului/coardelor, îngălbenirea şi 
căderea masivă a frunzelor, speciile    
fiind în general bine adaptate la condiţiile 
de iernare. Lucrările agricole în câmp 
(eliberarea terenurilor de resturile 
vegetale, arături, fertilizări, recoltarea de 
pe ultimele suprafeţe), s-au desfăşurat în 
bune condiţii.

NOIEMBRIE 2011

Sub aspect termic, în luna noiembrie 
2011, intervalul s-a caracterizat printr-un 
regim termic al aerului mai scăzut decât   
în mod normal, pe aproape întreg  
teritoriul agricol al ţării. Regimul termic 
mediu diurn al aerului a oscilat –8...13°C, 
valori mai scăzute cu 1...10°C comparativ 
cu mediile multianuale, în aproape     
toate zonele de cultură. Temperaturile 
minime ale aerului s-au situat între 
–10...9°C în aproape toată ţara, valori  
mai scăzute, –13...–9°C semnalându-se 
în Transilvania, determinând producerea 
brumei şi a îngheţului la sol. Temperaturile 
maxime din aer s-au încadrat între 
–5...19°C în majoritatea regiunilor 
agricole.

Precipitaţiile înregistrate în luna 
noiembrie 2011 au fost reduse cantitativ şi 
chiar absente, 0-5,0 l/mp, la nivelul 
întregului teritoriu agricol, figura 7.

La data de 30 noiembrie 2011, 
aprovizionarea cu apă pe profilul de       
sol 0-50 cm, în cultura grâului de toamnă, 
se încadra în limite satisfăcătoare (600-
760 mc/ha) în cea mai mare parte a 
Transilvaniei, vestul Moldovei, nordul și 
estul Olteniei, vestul Munteniei, precum și 
în sudul Dobrogei. Pe suprafeţe agricole 
extinse din Dobrogea, Muntenia, Banat, 
Crișana şi Maramureş, sudul și estul 
Moldovei, precum și local în sud-vestul 
Olteniei s-a menţinut seceta pedologică 
moderată (300-600 mc/ha) și puternică 
(180-300 mc/ha), figura 8.

Fig. 7. 
01-29 noiembrie 2011 la staţiile 

meteorologice reprezentative pentru 
teritoriul agricol al ţării

Precipitaţii căzute în intervalul 

Fig. 8. Rezerva de umiditate în stratul de sol 
0-50 cm în cultura grâului de toamnă la data 

de 30 noiembrie 2011

Ca urmare, procesele de vegetaţie la 
speciile de toamnă au fost încetinite 
îndeosebi în zonele de câmpie, iar în 
nordul, centrul şi local în sud-estul ţării 
plantele s-au aflat în stadiul de repaus 
biologic. Pe ansamblu, uniformitatea şi 
vigurozitatea culturilor de toamnă este 
medie şi slabă în semănăturile întârziate 
fenologic şi pe arealele agricole afectate 
de seceta pedologică. Funcţie de data 
semănatului, cerealierele de toamnă (orz 
şi grâu) se aflau în diferite faze de 
vegetaţie, respectiv germinare (90-
100%), răsărire (70-100%), formarea 
frunzei a treia (10-90%) şi local, în estul 
ţării începutul înfrăţirii (10-20%). Sub 
aspect fenologic, la cultura de rapiţă s-a 
semnalat răsărirea (70-100%) ş i  
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dezvoltarea aparatului foliar (4-7 frunze). 
Pomii fructiferi şi viţa de vie şi-a continuat  
îngălbenirea şi căderea masivă a 
frunzelor, iar în nordul şi centrul ţării s-a 
înregistrat repausul vegetativ. În general, 
lucrările agricole în câmp (eliberarea 
terenurilor de resturile vegetale, arături, 
fertilizări, etc.) s-au efectuat în condiţii 
relativ bune.

DECEMBRIE 2011

Pe parcursul lunii decembrie 2011, a 
predominat o alternanţă de zile calde cu 
perioade în care regimul termic al aerului 
a fost normal, în aproape toată ţara. În 
zilele cele mai calde, temperatura    
medie diurnă a aerului a fost cuprinsă 
între –2...15°C, abaterile termice pozitive 
fiind de 1...13°C şi –7...8°C în restul 
intervalului, limite apropiate de mediile 
multianuale. Maximele din aer s-au situat 
între –4...21°C, iar minimele între 
–9...9°C, valori mai scăzute (–16...–8°C) 
înregistrându-se în estul Transilvaniei, 
producându-se brumă şi îngheţ la sol.

S-au înregistrat precipitaţii mixte 
(ploaie, lapoviţă şi ninsoare), acestea 
fiind însoţite de intensificări ale vântului, 
în majoritatea regiunilor agricole. În 
intervalul 01-31 decembrie 2011, precipi-
taţiile semnalate au fost următoarele:

reduse cantitativ, 0-25 l/mp, în 
Moldova, pe suprafeţe extinse din 
Dobrogea, Oltenia, estul şi sud-vestul 
Munteniei, local în estul,  sudul şi 
nord-vestul Transilvaniei, sudul 
Maramureşului;
normale, 26-75 l/mp, în Banat, 
Crişana, cea mai mare parte a 
Maramureşului ,  Transi lvaniei ,  
Munteniei, sudul şi izolat în nordul 
Dobrogei, nord-vestul şi local în 
centrul Olteniei;
abundente, 76-100 l/mp, izolat în 
Maramureş;
excedentare, 101-129 l/mp, local în 
centrul Maramureşului, figura 9.

Aprovizionarea cu apă pe adâncimea 
de sol 0-50 cm la sfârşitul lunii decembrie 
2011 în cultura grâului de toamnă, 
prezenta valori satisfăcătoare (550-           
750 mc/ha), apropiate de optim (750-            
850 mc/ha) şi optime (850-870 mc/ha), în 
cea mai mare parte a regiunilor agricole 
ale ţării. Deficite de umiditate în sol 
(secetă pedologică moderată/350-650 
mc/ha şi izolat puternică /250-350 mc/ha) 
se înregistrează în sud-estul, estul şi local 
în vestul teritoriului, figura 10.

Fig. 9. Rezerva de umiditate în stratul de sol 
0-50 cm în cultura grâului de toamnă la data 

de 28 decembrie 2011

Fig. 10. Rezerva de umiditate în stratul de 
sol 0-50 cm în cultura grâului de toamnă la 

data de 28 decembrie 2011

În condiţiile agrometeorologice 
menţionate, ritmurile de creştere şi 
dezvoltare ale culturilor de câmp au 
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evoluat mai lent pe aproape întreg 
teritoriul agricol, cu excepţia zonelor din 
Transilvania şi nordul Moldovei, unde 
regimul termic din aer şi sol mai scăzut 
decât în mod normal a determinat o 
încetinire a proceselor fiziologice, local 
înregistrându-se starea de repaus 
biologic. Sub aspect fenologic, la orzul şi 
grâul de toamnă, funcţie de data 
semănatului se înregistrează fazele de 
răsărire (70-100%), formare a frunzei a 
treia (30-100%) şi înfrăţire (10-60%). 
Cultura de rapiţă semănată în epoca 
optimă se află la înfrunzire (4-8 frunze), 
plantele având în medie 1-2 frunze  
bazale îngălbenite sau uscate. Pomii 
fructiferi şi viţa de vie îşi continuă starea 
de repaus vegetativ, în toate plantaţiile. 
Ca urmare, lucrările agricole în câmp 
(fertililizări, lucrări de întreţinere în vii şi 
livezi) au fost întrerupte temporar, în zilele 
cu precipitaţii. 

IANUARIE 2012

Vremea caldă de la începutul intervalului 
a intrat într-un proces de răcire, devenind 
deosebit de rece, pe aproape întreg 
teritoriul agricol al ţării. Regimul termic 
mediu diurn al aerului s-a situat între 
–9...8°C în primele zile, abaterile termice 
pozitive fiind de 1...12°C şi –19...3°C spre 
sfârşitul perioadei, mai scazut cu 1...17°C 
în raport cu mediile multinuale. 
Temperaturile maxime din aer au oscilat 
între –15...6°C, iar minimele între 
–26...–4°C, producându-se îngheţ la sol, 
în cea mai mare parte a ţării. 

Precipitaţiile înregistrate au fost pe 
ansamblu însemnate cantitativ, predomi-
nant sub formă de ninsoare, dar şi mixte 
(ploaie, lapoviţă şi ninsoare), în sudul      
şi sud-estul teritoriului, îndeosebi în  
prima parte a perioadei. De asemenea, 
vântul a prezentat intensificări, local cu 
aspect de viscol, în special în sudul şi sud-
estul ţării. 

Grosimea stratului de zăpadă la data 
de 31 ianuarie 2012:

1...10 cm, pe suprafeţe extinse din 
Dobrogea, estul Moldovei, estul şi 
local în nordul Munteniei, estul 
Crişanei, vestul Maramureşului, estul 
şi izolat în nordul Banatului, local în 
centrul, nord-vestul şi sud-vestul 
Transilvaniei, nordul şi sud-vestul 
Olteniei;
11-25 cm, cea mai mare parte a 
Transilvaniei, Olteniei, Munteniei, 
estul Maramureşului, vestul, nordul şi 
izolat în estul Moldovei, sud-vestul 
Dobrogei, local în estul Crişanei;
26...50 cm, în estul şi nordul 
Transilvaniei, centrul Maramureşului 
și al Olteniei, sud-vestul Moldovei, 
local în nordul, centrul şi sud-vestul 
Munteniei.

Precipitaţii în intervalul 01-31 ianuarie 
2012:

reduse cantitativ, 9-25 l/mp, în 
jumătatea de nord a Moldovei, local în                
sud-vestul şi estul Transilvaniei, vestul 
Crişanei şi nordul Munteniei;
normale, 26-50 l/mp, în cea mai mare 
parte a Transilvaniei, Maramureşului, 
Crişanei, nord-vestul Banatului, 
nordul Munteniei, nord-vestul şi 
centrul Moldovei, local în estul 
Dobrogei şi nord-vestul Olteniei;
ridicate, 51-75 l/mp, pe suprafeţe 
extinse din Banat, Oltenia, centrul şi              
sud-estul Crişanei, sudul Moldovei, 
sudul şi nord-estul Dobrogei, centrul 
Munteniei şi al Maramureşului;
abundente, 76-100 l/mp şi chiar 
excedentare, 100-130 l/mp, în cea   
mai mare parte a Dobrogei, sudul 
Munteniei, centrul, sud-estul şi     
nord-vestul Olteniei, local în centrul 
Banatului şi al Maramureşului,         
figura11.

În cultura grâului de toamnă, rezerva 
de umiditate accesibilă plantelor pe 
adâncimea de sol 0-100 cm, s-a încadrat 
în limite satisfăcătoare (900-1200 mc/ha), 
apropiate de optim (1200-1500 mc/ha) și 
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optime (1500-1850 mc/ha), în majoritatea 
regiunilor agricole. Deficite de apă în     
sol (secetă pedologică moderată /600-
900 mc/ha și puternică /470-600 mc/ha)   
s-au menţinut în estul Moldovei și local    
în sud-vestul Transilvaniei și nordul 
Munteniei, figura 12.

Fig. 11. Precipitaţii căzute în intervalul 
01-31 ianuarie 2012 la staţiile meteorologice 
reprezentative pentru teritoriul agricol al ţării

Fig. 12. Rezerva de umiditate în stratul de 
sol 0-100 cm în cultura grâului de toamnă 

la data de 25 ianuarie 2012

În aceste condiţii, la culturile agricole 
şi speciile pomi-viticole s-a continuat 
repausul vegetativ, în aproape toate 
zonele de cultură. Totodată, ca urmare     
a fenomenului de viscol, pe terenurile     
cu strat discontinuu de zăpadă şi 
superficial (sub 10 cm), precum şi a 
temperaturilor minime din aer scăzute  

sub pragurile biologice critice de 
rezistenţă (Tmin <–10...–15...–20°C), ale 
plantelor, s-au produs vătămări ale 
aparatului foliar prin îngălbeniri şi 
brunificări ale vârfului frunzelor. Sub 
aspect fenologic, cerealierele de toamnă 
(orz şi grâu) se afla în diferite stadii de 
dezvoltare, respectiv răsărire, apariţia 
frunzei a treia şi înfrăţire (10-100%).       
La cultura de rapiţă semănată în       
epoca optimă s-a semnalat înfrunzirea  
(4-7 frunze). În toate plantaţiile pomicole şi 
viticole s-a menţinut repausul biologic, la 
nivelul întregii ţări.

În condiţiile agrometeorologice 
menţionate, lucrările agricole de sezon au 
fost stagnate temporar.

FEBRUARIE 2012

Luna februarie s-a caracterizat printr-o 
vreme rece, chiar geroasă, la nivelul 
întregii ţări. Temperatura medie diurnă     
a aerului s-a încadrat între –23...4°C, 
valori mai scăzute cu 1...20°C comparativ 
cu normalul perioadei. Maximele din      
aer au fost cuprinse între –18...10°C, iar 
minimele între –30...2°C, cele mai scazute 
valori semnalându-se în Moldova, 
Transilvania, Muntenia şi Oltenia.

Precipitaţiile au fost semnificative     
din punct de vedere agricol, predominant 
sub formǎ de ninsoare, pe majoritatea 
suprafeţelor agricole, iar vântul a 
prezentat intensificǎri, izolat cu aspect    
de viscol. Local, în zilele de 04 şi 05 
februarie 2012, în sudul şi sud-estul ţǎrii, 
precipitaţiile au fost mixte (ploaie, lapoviţǎ 
şi ninsoare). De menţionat cǎ, în zonele 
sudice şi sud-estice, depunerile de polei 
au afectat parţial pomii fructiferi şi viţa de 
vie, determinând ruperea ramurilor şi 
corzilor.

Pentru a evalua condiţiile de 
iernare ale speciilor de toamnă, s-au 
analizat indicii termici specifici perioadei 
01 decembrie 2011-29 februarie 2012, 
respectiv cuantumul temperaturilor 

minime negative din aer (Σtmin.≤–10°C) 
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exprimate prin unităţi de ger), sume care 
caracterizează anotimpul rece prin 
“asprimea iernii”. 

Astfel, din analiza sumei tempera-
turilor minime negative din aer situate   
sub limitele critice de rezistenţă ale 

culturilor agricole (Tmin.= ≤ –15°C), s-a 
evidenţiat caracterul de iarnă aspră,      
31-50 unităţi de ger și foarte aspră, peste 
50 unităţi de ger, pe aproape întreg 
teritoriul agricol al ţării. O iarnă normală 
(<30 unităţi de ger), s-a semnalat doar 
local în sud-estul Dobrogei, figura 13.

Cele mai scăzute valori ale 
temperaturilor minime negative din       

aer (Tmin. ≤ –10°C) s-au înregistrat în 
perioada 27 ianuarie – 26 februarie 2012, 
în aproape toată ţara.

Grosimea stratului de zăpadă la data 
de 29 februarie 2012:

1-10 cm, în Banat, Crişana, sudul şi 
estul Munteniei, sudul şi nord-vestul 
Transilvaniei, centrul, sudul şi nord-
estul Olteniei, izolat în nordul şi sud-
vestul Moldovei;
11-25 cm, în Maramureş, pe 
suprafeţe extinse din Moldova, 
centrul şi nordul Munteniei, nordul şi 
local în estul Olteniei, centrul şi estul 
Transilvaniei;
26-50 cm, în nordul şi nord-estul 
Transilvaniei, centrul Moldovei, local 
în nordul şi estul Munteniei;

Fig. 13. Asprimea iernii 01 decembrie 2011-
28 februarie 2012

51-55 cm, izolat în sud-vestul 
Moldovei.
Precipitaţii în intervalul 01-28 

februarie 2012:
reduse cantitativ 2-10 l/mp, în nord-
estul Dobrogei;
semnificative, 11-25 l/mp, în cea mai 
mare parte a Dobrogei, sud-estul şi 
sud-vestul Transilvaniei, vestul 
Crişanei, local în sud-vestul 
Munteniei şi nordul Moldovei;
ridicate 26-75 l/mp, în Banat, 
Maramureş, cea mai mare parte a 
Moldovei, Munteniei, Olteniei, 
Transilvaniei şi Crişanei;
abundente 76-106 l/mp, în nord-
vestul Olteniei şi local în nordul 
Munteniei, figura 14.

În cultura grâului de toamnă, rezerva 
de umiditate accesibilă plantelor pe 
adâncimea de sol 0-100 cm, s-a încadrat 
în limite optime (1650-1830 mc/ha), 
apropiate de optim (1250-1650 mc/ha)     
şi satisfăcătoare (910-1250 mc/ha), la 
nivelul întregii ţări. De asemenea,                 
local, s-au semnalat băltiri temporare     
de apă în culturi şi ogoare, îndeosebi      
pe terenurile cu drenaj defectuos,                    
figura 15.

În aceste condiţii, atât la speciile     
de toamnă, cât şi la cele pomi-viticole      

Fig. 14. Precipitaţii căzute în intervalul 
01-28 februarie 2012 la staţiile 

meteorologice reprezentative pentru 
teritoriul agricol al ţării
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s-a continuat repausul vegetativ, pe 
majoritatea suprafeţelor agricole. 
Totodată, temperaturile minime din aer    
şi sol din zilele cele mai reci, situate      
sub pragurile biologice critice de 
rezistenţă (Tmin.=<–7...–10...–15°C) ale 
plantelor, precum şi absenţa unui strat 
protector de zăpadă, au determinat 
brunificări şi arsuri ale vârfului frunzelor, 
îndeosebi la culturile înfiinţate tardiv.     
De asemenea, în Oltenia, Muntenia şi 
Dobrogea, izolat s-au semnalat băltiri 
temporare de apă la suprafaţa solului,      
în special pe terenurile în pantă şi cu 
drenaj defectuos. Sub aspect fenologic,  
la cerealierele de toamnă (orz şi grâu)     
se înregistra răsărirea, apariţia frunzei      
a treia şi înfrăţirea (10-100%). Rapiţa 
semănată în perioada optimă se afla în 
faza de înfrunzire, în aproape toată ţara. 
La speciile pomicole şi viticole s-a 
menţinut starea de repaus vegetativ, în 
toate plantaţiile. Lucrările agricole de 
sezon (fertilizări, lucrări de întreţinere în 
plantaţiile pomi-viticole) au fost întrerupte 
temporar, în zilele cu precipitaţii. 

MARTIE 2012

La începutul lunii martie 2012 a 
predominat o vreme mai rece decât în 
mod normal, după care, spre sfârşitul 
intervalului s-a produs o încălzire treptată 
în evoluţia regimului termic, în aproape 

toată ţara. Temperatura medie diurnă        
a aerului a oscilat între –13...–4°C în 
primele zile, abaterile termice negative 
fiind de 1...11°C şi –2...8°C în restul 
perioadei, mai ridicată cu 1...14°C în 
raport cu mediile multianuale. Tempera-
turile maxime din aer s-au încadrat       
între –4...26°C, iar cele minime între 
–20...12°C, cele mai ridicate valori 
înregistrâdu-se în jumătatea de sud a  
ţării. S-au înregistrat precipitaţii sub  
formă de ninsoare, dar şi mixte (ploaie, 
lapoviţă şi ninsoare), acestea fiind însoţite 
de intensificări temporare ale vântului, 
izolat cu aspect de viscol.

Precipitaţiile înregistrate în intervalul 
01-31 martie 2012 au fost următoarele:

reduse cantitativ şi chiar absente      
0-10 l/mp, în Oltenia, pe suprafeţe 
extinse din Muntenia, Dobrogea, 
Crişana, centrul, vestul şi izolat în 
estul Transilvaniei, nordul şi vestul 
Banatului, vestul Maramureşului, 
sud-vestul şi local în nordul 
Moldovei, 
normale 11-25 l/mp, în cea mai   
mare parte a Maramureşului, 
Moldovei, jumătatea de est a 
Banatului,nordul, sudul, estul şi   
sud-vestul Transilvaniei, local în 
nordu l ,  cent ru l  ş i  sud-estu l  
Munteniei, estul Crişanei şi al 
Dobrogei;
ridicate 26-32 l/mp, în centrul şi   
izolat în estul şi nord-vestul 
Moldovei, figura 16.

La data 28 martie 2012, rezerva de 
umiditate accesibilă plantelor de grâu de 
toamnă pe profilul de sol 0-100 cm, se 
încadra în limite satisfăcătoare (950-  
1250 mc/ha) şi apropiate de optim (1250-
1530 mc/ha), în aproape toată ţara, cu 
excepţia unor suprafeţe agricole din 
Dobrogea, Moldova, Oltenia, Transilvania, 
Banat şi Crişana, unde izolat, s-au 
semnalat deficite moderate de apă în     
sol (secetă pedologică moderată /630-       
950 mc/ha), figura 17.

Fig. 15. Rezerva de umiditate în stratul de 
sol 0-100 cm în cultura grâului de toamnă 

la data de 29 februarie 2012
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Fig. 16. Precipitaţii căzute în intervalul 
01-31 martie 2012 la staţiile meteorologice 

reprezentative pentru teritoriul agricol al ţării

În stratul de sol 0-20 cm (ogor), 
conţinutul de apă prezenta valori 
satisfăcătoare (200-280 mc/ha), în 
majoritatea regiunilor. Fenomenul de 
secetă pedologică moderată (150-       
200 mc/ha) se semnala în cea mai mare 
parte a Dobrogei, Olteniei, Crişanei, 
vestul Banatului, sud-vestul Transilvaniei, 
sud-vestul şi local în nordul și centrul 
Munteniei, sudul şi nord-estul Moldovei, 
figura 18.

La culturile agricole s-a menţinut 
starea de repaus vegetativ, în cea mai 
mare parte a ţării. Spre sfârşitul 
intervalului, temperaturile maxime 
ridicate din aer şi sol au determinat 
reluarea treptată a proceselor fiziologice 
ale speciilor de câmp, îndeosebi în zonele 
de câmpie din sudul şi vestul ţării. 
Regimul termic al solului a prezentat 
valori favorabile continuării însămânţării 
culturilor de primăvară din prima epocă 
(orzoaică, borceag, lucernă, sfecla de 
zahăr), precum şi pregătirii patului 
germinativ pentru semănatul culturilor 
prăşitoare (floarea-soarelui şi porumb). 
Pe ansamblu, starea de vegetaţie a 
plantelor se prezenta bună şi medie, 
respectiv medie şi slabă în semănăturile 
efectuate tardiv. Orzul şi grâul de toamnă, 
func ţ ie  de data semănatulu i  ş i  
agrotehnica aplicată au parcurs fazele de 

Fig. 17. Rezerva de umiditate în stratul de 
sol 0-100 cm în cultura grâului de toamnă 

la data de 28 martie 2012

răsărire, formarea frunzei a treia şi 
înfrăţire (20-100%). Cultura de rapiţă a 
înregistrat dezvoltarea aparatului foliar, 
plantele având în medie 1-7 frunze, din 
care 1-2 frunze de la bază fiind îngălbenite 
sau uscate. Pomii fructiferi şi-au continuat 
stadiul de repaus biologic, în majoritatea 
plantaţiilor. Totodată, la speciile timpurii de 
sâmburoase (cais, piersic, cireş) s-a 
semnalat faza de umflare a mugurilor de 
rod, îndeosebi pe terenurile cu expoziţie 
sudică. În toate podgoriile, la viţa de vie   
s-a menţinut stadiul de repaus vegetativ. 
De asemenea, în Moldova temperaturile 
scăzute din intervalele precedente au 
afectat viabilitatea mugurilor de rod.

Fig. 18. Rezerva de umiditate în stratul de 
sol 0-20 cm (ogor)la data de 28 martie 2012
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APRILIE 2012

În luna aprilie 2012 a predominat un  
regim termic al aerului mai ridicat decât   
în mod obişnuit, la nivelul întregii ţări. 
Temperatura medie diurnă a aerului a fost 
cuprinsă între 4...24°C, abaterile termice 
pozitive fiind de 1...12°C. Maximele din 
aer s-au situat între 2...33°C, iar minimele 
între 0...19°C, cele mai scăzute valori 
înregistrându-se în Transilvania. Sub 
aspect pluviometric, ploile au avut 
caracter de aversă, fiind însoţite de 
intensificări ale vântului, descărcări 
electrice şi izolat de grindină, care nu au 
afectat culturile agricole.

Temperaturile medii diurne ale solului 
au favorizat desfăşurarea fazelor de 
germinare-răsărire-înfrunzire la speciile 
de primăvară înfiinţate până în prezent şi 
continuarea lucrărilor de semănat la 
culturile prăşitoare. 

În scopul evaluării condiţiilor de 
iernare ale speciilor de toamnă, s-au 
analizat indicii agrometeorologici ce 
caracterizează anotimpul rece, respectiv 
asprimea iernii prin cuantumul tempera-
turilor medii diurne negative din aer 
(Σtmed.<0°C/unităţi de frig) înregistrate   
în intervalul 01 noiembrie 2011-31 martie 
2012 şi suma temperaturilor minime 

negative din aer (Σtmin.≤ –10°C/unităţi  
de ger) din intervalul 01 decembrie 2011-
29 februarie 2012.

Din analiza “unităţilor de frig” / 
Σtmed.<0°C, s-a evidenţiat caracterul de 
iarnă blândă (< 200 unităţi de frig), local   
în sud-estul Dobrogei. O intensitate 
moderată a frigului, 201-300 unităti de   
frig (iarnă normală), s-a semnalat în 
Oltenia, Banat, Crişana, Maramureş,      
cea mai mare parte a Dobrogei, vestul 
Transilvaniei, local în sudul şi nordul 
Munteniei. Pe suprafeţe extinse din 
Transilvania, Muntenia, sudul şi local      
în nordul Moldovei, s-au acumulat       
301-400 unităţi de frig (iarnă rece), iar       
în cea mai mare parte a Moldovei şi      

estul Transilvaniei, iarna a fost deosebit 
de  rece  (> 400 unităţi de frig), figura 19.

Fig. 19. Asprimea iernii 
01 noiembrie 2011– 31 martie 2012

Fig. 20. Asprimea iernii 
01 decembrie 2011– 29 februarie 2012

Din analiza sumei temperaturilor 

minime negative din aer (Tmin.≤–10°C), 
situate sub limitele critice de rezistenţă   
ale plantelor agricole, s-a constatat 
caracterul de iarnă foarte aspră           
(>50 unităţi de ger), pe aproape întreg 
teritoriul agricol al ţării. O iarnă aspră,     
31-50 unităţi de ger, s-a înregistrat în   
sud-vestul Banatului, sud-vestul şi nord-
vestul Transilvaniei, izolat în sud-estul 
Dobrogei. Intensitatea gerului a fost 
moderată   (iarnă normală), sub 30 unităţi 
de ger, local în sud-estul Dobrogei,    
figura 20.
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Cele mai scăzute valor i  ale 
temperaturilor minime negative din aer                   

(Tmin.≤ –15...–20°C) s-au semnalat în 
intervalele: 28 ianuarie-03 februarie 2012,               
07-18 februarie 2012.

Precipitaţii în intervalul 01-30 aprilie 
2012:

reduse cantitativ, 0-25 l/mp, în cea 
mai mare parte a Dobrogei, local în 
estul Munteniei;
normale, 26-75 l/mp, pe suprafeţe 
extinse din Muntenia, Moldova, 
c e n t r u l  ş i  i z o l a t  î n  s u d u l  
Transilvaniei, sudul şi estul Olteniei, 
jumătatea de nord a Banatului, 
vestul Crişanei şi al Maramureşului, 
nord-vestul, sud-vestul şi estul 
Dobrogei;
ridicate, 76-100 l/mp şi chiar 
abundente, 100-150 l/mp în cea   
mai mare parte a Maramureşului, 
Olteniei, jumătatea de sud a 
Banatului, nordul şi vestul Moldovei, 
v e s t u l ,  s u d u l  ş i  s u d - e s t u l  
Transilvaniei, nord-vestul Munteniei, 
figura 21.

Fig. 21. Precipitaţii căzute în intervalul 
01-30 aprilie 2012 la staţiile meteorologice 

reprezentative pentru teritoriul agricol al ţării

În stratul de sol 0-20 cm (ogor), 
rezerva de umiditate la data de 25 aprilie 
2012 prezenta valori satisfăcătoare (200-
300 mc/ha), apropiate de optim (300-400 
mc/ha) şi optime (400-460 mc/ha), pe 
aproape întreg teritoriul, cu excepţia unor 

suprafeţe agricole din sud-estul, sudul     
şi vestul ţării, unde s-au menţinut deficite 
de apă în sol (secetă pedologică 
moderată /150-200 mc/ha, puternică 
/100-150 mc/ha şi izolat extremă /30-100 
mc/ha), figura 22.

În cultura grâului de toamnă, 
aprovizionarea cu apă accesibilă plantelor 
de grâu de toamnă pe profilul de sol          
0-100 cm la sfârşitul lunii aprilie 2012,      
se încadra în limite satisfăcătoare (900-
1200 mc/ha) şi apropiate de optim (1200-
1590 mc/ha), în majoritatea zonelor de 
cultură. În sud-estul, sudul şi local în vestul 
ţării, se semnala fenomenul de secetă 
pedologică moderată (600-900 mc/ha) şi 
local puternică (300-600 mc/ha) şi chiar 
extremă (270-300 mc/ha), figura 23.

Fig. 22. Rezerva de umiditate în stratul de 
sol 0-20 cm (ogor) la data de 25 aprilie 2012

Fig. 23. Rezerva de umiditate în stratul de 
sol 0-100 cm în cultura grâului de toamnă la 

data de 25 aprilie 2012
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Pe fondul regimului hidro-termic    
din aer şi sol favorabil, procesele de 
creştere şi dezvoltare ale speciilor de 
câmp s-au desfăşurat pe ansamblu în 
condiţii normale, pe aproape întreg 
teritoriul agricol al ţării. Starea de 
vegetaţie a culturilor s-a menţinut în 
general bună şi medie, respectiv medie    
şi slabă în semănăturile efectuate      
tardiv, precum şi pe arealele agricole cu 
deficite de umiditate în sol. Sub aspect 
fenologic, orzul şi grâul de toamnă se afla 
la formarea frunzei a treia (60-100%), 
înfrunzire şi înfrăţire (10-100%), precum  
şi alungirea paiului (10-80%), îndeosebi   
în sudul ţării. Cultura de rapiţă semănată 
pe suprafeţe restrânse, a parcurs predo-
minant dezvoltarea aparatului foliar        
(7-12 frunze) şi alungirea tulpinii (10-
80%). În aproape toate plantaţiile, pomii 
fructiferi şi-au continuat fazele de 
dezmugurire, înflorire şi înfrunzire, iar 
izolat, la speciile timpurii de sâmburoase 
(cais, cireş) s-a semnalat legarea rodului. 
La viţa de vie s-au înregistrat fazele de 
„plâns”, înmugurire şi dezmugurire, în  
cea mai mare parte a podgoriilor. Culturile 
de floarea-soarelui şi porumb semănate 
până în epoca optimă, au parcurs primele 
faze de vegetaţie, respectiv germinare-
răsărire (10-100%), continuându-se 
totodată lucrările de semănat. În 
principalele bazine de cultură, la sfecla de 
zahăr şi cartof s-au efectuat lucrările de 
semănat/plantat. 

MAI 2012

În intervalul 01-31 mai 2012 a predominat 
o vreme în general normală sub aspect 
termic, dar instabilă în majoritatea 
regiunilor agricole. Instabilitatea atmos-
ferică a fost accentuată şi s-a manifestat 
prin ploi sub formă de aversă, dar şi 
torenţiale, însoţite de descărcări electrice, 
intensificări temporare ale vântului şi 
izolat, căderi de grindină, afectând parţial 
culturile agricole, prin culcarea lanurilor în 
vetre, perforarea aparatului foliar la 

speciile prăşitoare, ruperea ramurilor 
tinere şi a coardelor, precum şi căderea 
fructelor la pomii fructiferi. De menţionat, 
că s-au înregistrat cantităţi de apă 
abundente şi chiar excedentare, în 
Muntenia (Buzău – 51,2 l/mp / 24.05; 
Bucureşti – 47,0 l/mp / 25.05; Slobozia – 
42,5 l/mp / 29.05), Moldova (Focşani – 
50,6 l/mp şi Tecuci – 46,8 l/mp / 29.05), 
Oltenia (Tg. Jiu – 46,0 l/mp / 26.05), 
Transilvania (Sibiu – 45,0 l/mp / 28.05) şi 
Dobrogea (Adamclisi – 41,1 l / mp / 29.05), 
determinând băltiri de apă la suprafaţa 
solului.

Precipitaţii semnalate în intervalul  
01-31 mai 2012 au fost următoarele:

reduse cantitativ, 20-25 l/mp, local în 
nord-estul Dobrogei;
normale, 26-50 l/mp, izolat în nordul 
Moldovei, vestul Banatului şi                  
nord-estul Dobrogei;
ridicate, 51-100 l/mp, în Maramureş, 
pe suprafeţe extinse din Crişana, 
centrul şi nordul Banatului, vestul şi 
local în estul Transilvaniei, estul şi 
local în nord-vestul Moldovei, sud-
estul Olteniei, sud-vestul Munteniei, 
nordul şi izolat în centrul Dobrogei;
abundente, 101-150 l/mp şi chiar 
excedentare 151-234 l/mp, în cea 
mai mare parte din Transilvania, 
Oltenia, Muntenia, Moldova şi 
Dobrogea, sudul şi estul Banatului, 
local în vestul Crişanei, figura 24.

Fig. 24. Precipitaţii căzute în intervalul 
01-31 mai 2012 la staţiile meteorologice 

reprezentative pentru teritoriul agricol al ţării
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Ca urmare a cantită ţ i lor de 
precipitaţii înregistrate în această 
perioadă, conţinutul de apă din sol s-a 
îmbunătăţit atât în cultura de grâu de 
toamnă (stratul de sol 0-100 cm), cât şi    
în cultura de porumb (profilul de sol         
0-50 cm). Astfel, rezerva de umiditate 
accesibilă plantelor de grâu de toamnă  
pe adâncimea de sol 0-100 cm, prezenta 
valori satisfăcătoare (950-1250 mc/ha), 
apropiate de optim (1250-1650 mc/ha)    
și optime (1650-1950 mc/ha), pe aproape 
întreg teritoriul agricol al ţării, cu excepţia 
unor suprafeţe din nordul Moldovei și 
extremitatea vestică a Banatului, unde 
local s-au menţinut deficite moderate de 
apă în sol (secetă pedologică moderată / 
720-950 mc/ha), figura 25.

Fig. 25. Rezerva de umiditate în stratul de 
sol 0-100 cm în cultura grâului de toamnă 

la data de 30 mai 2012

În cultura de porumb, aprovizio-
narea cu apă accesibilă plantelor pe 
profilul de sol 0-50 cm, se situa în        
limite satisfăcătoare (500-700 mc/ha), 
apropiate de optim (700-900 mc/ha) și 
optime (900-1100 mc/ha), în cea mai 
mare parte a zonelor de cultură. Izolat,     
în nordul Moldovei se semnala seceta 
pedologică moderată (450-500 mc/ha).   
În nord-vestul Olteniei, nordul și  sud-
estul Munteniei, centrul Transilvaniei, 
precum și în sudul Moldovei, local s-au 
semnalat excese de umiditate în sol 
(1100-1250 mc/ha), figura 26.

Fig. 26. Rezerva de umiditate în stratul de 
sol 0-50 cm în cultura  de porumb 

la data de 30 mai 2012

Ritmurile vegetative ale culturilor   
de câmp şi speciilor pomi-viticole au 
evoluat normal în aproape toată ţara, 
îndeosebi pe arealele agricole cu o      
bună aprovizionare cu apă a solului. 
Totodată, starea de vegetaţie se prezintă 
bună şi medie la culturile semănate în 
perioada optimă, iar la cele întârziate 
fenologic, uniformitatea şi vigurozitatea 
plantelor se menţine medie şi slabă, 
îndeosebi pe terenurile cu deficite de apă 
în sol din sudul şi sud-estul ţării. Orzul şi 
grâul de toamnă semănate   în perioada 
optimă se aflau în fazele de alungire a 
paiului (50-100%), „burduf” şi înspicare 
(10-100%) şi local, înflorirea (10-30%).    
În culturile întârziate fenologic s-au  
continuat alungirea paiului (10-100%). 
Rapiţa parcurge fazele de înflorire (10-
100%) şi formare a silicvelor (10-50%),    
în cea mai mare parte a zonelor de  
cultură. Cultura de floarea-soarelui 
înregistra germinarea (90-100%), 
răsărirea (10-100%), dezvoltarea primei 
perechi de frunze (30-100%) şi înfrunzirea 
(4-12 frunze), în sudul şi vestul ţării. Sub 
aspect fenologic, la porumb se semnalau 
fazele de germinare (60-100%), răsărire 
(30-100%), formare a frunzei a treia (10-
100%) şi înfrunzire (3-8 frunze). La   
sfecla de zahăr din principalele bazine 
specializate predomina răsărirea (30-
100%) şi dezvoltarea primei perechi de 
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frunze (10-100%), iar cartoful parcurge 
încolţirea şi răsărirea (30-100%). La   
pomii fructiferi se semnalau înfrunzirea     
şi creşterea lăstarilor. Speciile de 
sâmburoase şi-au continuat creşterea 
fructelor, precum şi coacerea în „pârgă”, 
la soiurile timpur

IUNIE 2012

Pe parcursul lunii iunie 2012, a 
predominat un regim termic al aerului      
în general mai ridicat decât în mod 
normal, pe întreg teritoriul agricol al     
ţării. Temperatura medie diurnă a     
aerului a fost cuprinsă între 14...30°C,  
mai ridicată cu 1...10°C comparativ cu  
mediile climatologice. Temperaturile 
maxime din aer s-au încadrat între 
18...38°C, iar minimele între 2...24°C.  
Din punct de vedere pluviometric, 
precipitaţiile au fost sub formă de   
aversă, dar şi torenţiale, însoţite de 
descărcări electrice şi intensificări 
temporare ale vântului, în aproape toată 
ţara. De menţionat că, în ultimele zile ale 
perioadei s-au înregistrat cantităţi de apă 
mai însemnate din punct de vedere 
agricol,  iar local s-a produs grindină, 
afectând parţial culturile agricole prin 
perforarea    şi sfâşierea aparatului foliar 
la prăşitoare.

Precipitaţii înregistrate în intervalul 
01-30 iunie 2012:

reduse cantitativ, 3-50 l/mp, în cea 
mai mare parte a Banatului, Olteniei, 
Munteniei, Dobrogei, Moldovei, sud-
estul şi local în nordul şi sud-vestul 
Transilvaniei;
normale, 51-100 l/mp, pe suprafeţe 
extinse din Crişana, Maramureş, 
Transilvania, nordul şi sud-estul 
Moldovei, nord-vestul şi local în 
vestul şi nord-estul Munteniei, izolat 

ii de cireş, iar semin-
ţoasele, legarea şi creșterea rodului. În 
majoritatea podgoriilor, viţa de vie se află 
în fazele de creştere a frunzelor şi 
lăstarilor, formarea inflorescenţelor şi 
local, înflorirea.

în nordul Dobrogei, sudul Olteniei, 
centrul şi    nord-estul Banatului;
ridicate, 101-150 l/mp, în nordul 
Maramureşului, nord-vestul Olteniei, 
local în vestul Crişanei;
abundente, 151-180 l/mp, izolat în 
nordul Maramureşului şi nord-estul 
Olteniei, figura 27.

Regimul pluviometric în intervalul    
01 mai-30 iunie 2012:

excesiv de secetos, 30-50 l/mp şi 
secetos, 51-100 l/mp, în raport cu 
cerinţele optime ale culturilor de 
toamnă, în vestul şi izolat în estul 
Banatului, nord-estul Dobrogei, 
nordul Moldovei, sud-estul Olteniei;
moderat de secetos, 101-150 l/mp, 
pe suprafeţe extinse din Dobrogea, 
Moldova, Banat, Oltenia, sud-vestul 
Munteniei, sud-estul şi izolat în 
vestul Transilvaniei;
optim, 151-200 l/mp, în cea mai  
mare par te  a  Trans i lvan ie i ,  
Maramureşului, Crişanei, sudul 
Banatului, nordul Olteniei, centrul    
şi sud-vestul Moldovei, estul, sudul   
şi nord-estul Munteniei, sud-vestul 
Dobrogei;
ploios, 201-356 l/mp, în nordul 
Olteniei, centrul şi nordul Munteniei, 
local în nordul Maramureşului, 

Fig. 27. Precipitaţii căzute în intervalul 
01-31 iunie 2012 la staţiile meteorologice 

reprezentative pentru teritoriul agricol al ţării
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centrul ,  sudul ş i  sud-vestul  
Transilvaniei, izolat în estul 
Moldovei, figura 28.

De menţionat faptul că, în intervalul 
mai-iunie, care corespunde perioadei 
critice de vegetaţie la culturile de toamnă 
(înspicare-înflorire-formare şi umplere 
bob), regimul pluviometric a fost deficitar, 
îndeosebi în sud-estul, sudul, estul şi  
sud-vestul ţării, unde se menţin deficite 
ridicate de umiditate în sol. 

Rezerva de umiditate accesibilă 
plantelor de grâu de toamnă, pe 
adâncimea de sol 0-100 cm se situa în 
limite satisfăcătoare (900-1400 mc/ha), 
apropiate de optim (1400-1600 mc/ha)      
și optime (1600-1760 mc/ha), în 
Maramureș, Transilvania, nord-vestul      
și izolat în estul Olteniei şi al Munteniei, 
local în vestul Moldovei și sud-vestul 
Crișanei. Fenomenul de secetă pedolo-
gică cu diferite grade de intensitate, 
respectiv moderată (700-900 mc/ha) și 
puternică (500-700 mc/ha) s-a semnalat 
pe suprafeţe agricole extinse din sud-
estul, estul, sudul și vestul teritoriului, 
figura 29.

În cultura neirigată de porumb, 
aprovizionarea cu apă pe profilul de sol               
0-50 cm, prezenta valori satisfăcătoare 
(550-750 mc/ha), apropiate de optim 

(750-950 mc/ha) și optime (950-          
1150 mc/ha), îndeosebi în centrul, vestul 
și nordul ţării. În Banat, cea mai mare 
parte a Olteniei, Munteniei, Dobrogei      
și Moldovei se înregistrau deficite   
ridicate de umiditate în sol, seceta 
pedologică  f i ind moderată  (350-             
550 mc/ha) și puternică (220-350 mc/ha). 
Local în nord-vestul Munteniei s-au 
semnalat excese de umiditate în sol 
(1150-1170 mc/ha), figura 30.

Ritmurile vegetative ale culturilor de 
câmp şi pomi-viticole au fost normale şi 
chiar intensificate, ca urmare a regimului 
termic din aer şi sol mai ridicat decât în 

Fig. 28. Precipitaţii căzute în intervalul 
01mai -30 iunie 2012 la staţiile 

meteorologice reprezentative pentru 
teritoriul agricol al ţării

Fig. 29. Rezerva de umiditate în stratul de 
sol 0-100 cm în cultura  grâului de toamnă 

la data de 27 iunie 2012

Fig. 30. Rezerva de umiditate în stratul de 
sol 0-50 cm în cultura  de porumb 

la data de 27 iunie 2012
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mod obişnuit, în special pe suprafeţele   
cu o bună aprovizionare cu apă a solului. 
De asemenea, în zilele cele mai calde, 
temperaturile maxime din aer deosebit  
de ridicate, situate peste pragurile 
biologice critice de rezistenţă (30...32°C) 
ale plantelor, la culturile prăşitoare s-a 
înregistrat ofilirea temporară, răsucirea  şi 
uscarea parţială a aparatului foliar în orele 
de amiază, îndeosebi în zonele afectate 
de seceta pedologică. Funcţie  de data 
semănatului, grâul de toamnă  s-au aflat 
predominant la maturitatea în lapte,  
ceară şi deplină (10-100%). La orzul de 
toamnă s-au continuat lucrările de 
recoltare. De asemenea, în Transilvania 
şi Muntenia s-a menţinut atac de rugină 
(Puccinia sp.), făinare (Erysiphae 
graminis) şi ploşniţa cerealelor. Sub 
aspect fenologic, la cultura de rapiţă s-a 
definitivat  formarea boabelor  în silicve 
(100%), continuându-se maturitatea 
deplină (50-100%), iar local în sudul şi 
estul ţării declanşându-se recoltarea. Pe 
majoritatea suprafeţelor cultivate, la 
floarea-soarelui s-a continuat înfrunzirea 
(20-28 frunze), formarea capitulului (50-
100%) şi înflorirea (10-80%). Porumbul, 
în funcţie de precocitatea hibridului şi 
agrotehnica aplicată   se afla la înfrunzire 
(10-20 frunze), apariţia paniculului (10-
50%), precum şi începutul înfloririi (10-
40%), în special în jumătatea de sud a 
ţării. La sfecla de zahăr predominante    
au fost fazele de înfrunzire (50-100%)      
şi îngroşarea axei hipocotile (30-100%), 
iar la cartof se înregistrează îmbobocirea 
şi înflorirea (10-100%), precum şi 
formarea tuberculilor (10-40%). Speciile 
pomicole (sâmburoase şi seminţoase) au 
parcurs creşterea lăstarilor/frunzelor, 
precum şi coacerea fructelor. De 
asemenea, la soiurile de cireş, vişin şi 
cais ajunse la maturitatea tehnologică    
s-au continuat lucrările de recoltare. În 
Transilvania s-a înregistrat atac de foc 
bacterian (Erwinia amilovora). În 
majoritatea podgoriilor, la viţa de vie s-a 
semnalat înfrunzirea, înflorirea, precum   

şi formarea/creşterea boabelor. În 
general, lucrările agricole de sezon 
(praşile manuale/mecanice, fertilizări, 
erbicidări, tratamente fito-sanitare în vii şi 
livezi, recoltare, transport şi depozitare)   
s-au efectuat în condiţii favorabile, în zilele 
fără precipitaţii.

IULIE 2012

În luna iulie 2012, pe fondul temperaturilor 
maxime din aer deosebit de ridicate, 
situate peste limitele biologice critice de 
rezistenţă a plantelor (30...32°C), corelate 
cu deficite ridicate de apă în sol, ritmurile 
de vegetaţie la speciile prăşitoare au fost 
stânjenite, înregistrându-se în continuare 
ofilirea temporară şi răsucirea frunzelor în 
orele de amiază, îngălbenirea şi uscarea 
parţială sau totală a acestora. Pe 
ansamblu, precipitaţiile au fost sub      
formă de ploi locale, cu caracter de  
aversă dar şi torenţiale, însoţite de 
descărcări electrice, intensificări de scurtă 
durată ale vântului şi izolat de grindină. 
Instabilitatea atmosferică s-a manifestat 
cu precădere în vestul, centrul şi nordul 
ţării, unde cantităţile de apă au fost        
mai însemnate din punct de vedere 
agricol.

Precipitaţii în intervalul 01-31 iulie 
2011:

reduse cantitativ, 1-25 l/mp, pe 
suprafeţe extinse din Muntenia, 
Dobrogea, în sudul Olteniei, estul şi 
local în nordul şi sud-vestul Moldovei, 
estul Maramureşului, nordul, centrul 
şi izolat în sud-vestul şi sud-estul 
Transilvaniei;
normale, 26-100 l/mp, în Crişana,   
cea mai mare parte a Moldovei, 
Banatului, Olteniei, vestul, sudul şi 
estul Transilvaniei, nordul şi izolat în 
centrul şi sud-vestul Munteniei, local 
în nord-estul Dobrogei;
abundente, 101-150 l/mp, şi chiar 
excedentare 151-157 l/mp în vestul 
Banatului şi nord-vestul Olteniei, 
figura 31.
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La data de 25 iulie 2012, rezerva de 
umiditate, pe profilul de sol 0-100 cm, în 
cultura neirigată de porumb a înregistrat 
valori scăzute (600-900 mc/ha) şi 
deosebit de scăzute (Co-600 mc/ha), 
seceta pedologică fi ind extremă, 
puternică şi moderată pe aproape întreg 
teritoriul agricol al ţării. În cea mai mare 
parte a Banatului si local, în sudul 
Crişanei, sud-vestul Transilvaniei, vestul 
Moldovei, nord-vestul Munteniei şi al 
Olteniei, aprovizionarea cu apă a solului 
se încadra în limite satisfăcătoare (900-
1090 mc/ha), figura 32.

Ca urmare, starea de vegetaţie a 
culturilor se prezenta pe ansamblu   
medie şi slabă, plantele având ştiuleţi 
subdimensionaţi şi boabe şiştave la 
porumb, precum şi capitule cu diametrul 
redus, seminţe seci la floarea-soarelui. 
Totodată, la pomii fructiferi şi viţa de vie   
s-a semnalat îngălbenirea frunzelor, 
căderea prematură a fructelor, forţarea 
procesului de acumulare a zaharurilor, 
fructe/boabe mici. La grâul de toamnă     
s-au finalizat lucrările de recoltare la 
nivelul întregii ţări, producţiile obţinute 
oscilând între 1400-5000 kg/ha. Sub 
aspect fenologic, floarea-soarelui se afla 
la maturitatea în ceară (10-100%) şi 
maturitatea deplină (10-40%), pe întreg 
teritoriul agricol al ţării, plantele 

Fig. 31. Precipitaţii căzute în intervalul 
01-31 iulie 2012 la staţiile meteorologice 

reprezentative pentru teritoriul agricol al ţării

Fig. 32. Rezerva de umiditate în stratul de 
sol 0-100 cm în cultura  de porumb la data 

de 25 iunie 2012

prezentând o stare de vegetaţie în  
general medie şi slabă. Porumbul a 
parcurs fazele de maturitate în lapte (10-
100%) şi ceară (10-60%), precum şi 
maturitatea deplină (10-30%), îndeosebi 
la hibrizii timpurii şi extratimpurii. Sfecla 
de zahăr a înregistrat alungirea şi 
îngroşarea axei hipocotile (10-100%), în 
toate bazinele specializate. La cultura    
de cartof s-a semnalat creşterea 
tuberculilor (80-100%) şi veştejirea 
vrejilor (30-100%), continuându-se 
totodată recoltarea la speciile pentru 
consum. În Moldova se menţinea atacul 
gândacului de Colorado (Leptinotarsa 
decemlineata) şi mană (Phytophtora 
infestans). În aproape toate plantaţiile, 
soiurile de seminţoase (măr, păr, gutui)  
se aflau la creşterea, dezvoltarea rodului 
şi acumularea zahărului în fructe, iar la 
speciile de sâmburoase (cais, piersic, 
prun) ajunse la maturitatea tehnologică  
se continua recoltarea. Izolat, în   
Moldova s-a înregistrat atacul de făinare 
(Podosphaera sp.) şi de viermele merelor 
(Cydia pomonella). Viţa de vie a parcurs 
fazele de creştere şi dezvoltare a 
boabelor, în majoritatea podgoriilor. 
Lucrările agricole în câmp (arături în 
vederea însămânţărilor de toamnă) s-au 
desfăşurat pe ansamblu cu dificultate. 
Totodată lucrările de recoltare şi 
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întreţinere la speciile prăşitoare şi     
pomi-viticole (combaterea bolilor şi 
dăunătorilor, erbicidări, praşile manuale) 
s-au realizat în general în condiţii      
bune, exceptând zilele cu precipitaţii.

AUGUST 2012

Procesele vegetative la culturile 
prăşitoare şi pomi-viticole în luna     
august s-au desfăşurat cu dificultate, 
semnalându-se în continuare uscarea 
parţială/totală a aparatului foliar şi 
maturarea forţată, ştiuleţi subdimen-
sionaţi la porumb, seminţe seci şi capitule 
reduse la floarea-soarelui, cu impact 
negativ asupra potenţialului productiv.  
De asemenea, la speciile pomicole şi 
viticole s-au înregistrat îngălbenirea şi 
uscarea frunzelor, subdimensionarea 
fructelor/boabelor, precum şi căderea 
prematură a acestora. Precipitaţiile au 
fost sub formă de ploi locale, cu caracter 
de aversă şi intensificări ale vântului, local 
cu aspect de vijelie.

Pentru evaluarea condiţiilor agro-
meteorologice din perioada cerinţelor 
maxime ale culturilor agricole (iunie-
august) s-au prelucrat date privind 
intensitatea şi durata fenomenului de 
„arşiţă”. Astfel, analiza „arşiţei” exprimată 
prin intensitate (ΣTmax ≥ 32°C/unităţi de 
„arşiţă”) şi durată (număr de zile) a 
evidenţiat faptul că, în intervalul 01 iunie-
31 august 2012, atât cuantumul unităţilor, 
cât şi numărul de zile cu „arşiţă” au fost 
reduse (6-50 unităţi de „arşiţă”/ 3-26 zile), 
în estul Dobrogei, nord-vestul Moldovei    
şi estul Transilvaniei. O intensitate  
ridicată a fenomenului de „arşiţă” (51-    
90 unităţi de „arşiţă”/ 23-35 zile) s-a 
semnalat pe suprafeţe extinse din 
Transilvania, local în estul Crişanei şi al 
Maramureşului, sud-vestul Banatului, 
vestul Olteniei, centrul Dobrogei şi nord-
estul Moldovei. În Muntenia, cea mai 
mare parte a Moldovei, Olteniei, 
Banatului, Crişanei şi Maramureşului, 
centrul şi sud-vestul Transilvaniei, nordul 

şi sud-vestul Dobrogei s-a înregistrat o 
intensitate accentuată a fenomenului de 
„arşiţă” (91-296 unităţi de „arşiţă” într-un 
număr de 35-67 zile),  figura 33.

Fig. 33. Intensitatea “arșiței” 
01 iunie – 31 august 2012

Precipitaţii în intervalul 01-31 august 
2012:

reduse cantitativ şi chiar absente, 0-
25 l/mp, în Crişana, cea mai mare 
parte a Banatului, Transilvaniei, 
Olteniei, centrul şi local în sudul 
Moldovei, vestul Maramureşului, 
local în vestul ş i nord-estul 
Munteniei, sud-vestul Dobrogei;
normale, 26-50 l/mp, pe suprafeţe 
extinse din Maramureş, Moldova, 
Muntenia, Dobrogea, nordul şi local 
în centrul şi estul Transilvaniei, 
centrul şi sudul Olteniei, nord-estul 
Banatului;
ridicate, 51-82 l/mp, local în nordul 
Maramureşu lu i ,  no rd -ves tu l  
M o l d o v e i ,  c e n t r u l  ş i  e s t u l  
Transilvaniei, centrul Dobrogei, 
nordul, centrul şi sudul Munteniei, 
figura 34.

Precipitaţii în intervalul 01 iunie-31 
august 2012:

deosebit de scăzute şi scăzute,     
38-200 l/mp, ceea ce exprimă 
caracterul foarte secetos, secetos    
şi moderat de secetos, în Crişana, 
Transilvania, Moldova, Dobrogea, 
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cea mai mare parte a Olteniei, 
Munteniei,  Maramureşului ş i  
Banatului;
optime, 201-277 l/mp, local în      
sud-vestul  Banatului ,  nordul 
Maramureşului, nord-vestul şi   
nord-estul Olteniei, nord-vestul 
Munteniei, figura 35.

În perioada de consum maxim faţă 
de apă al plantelor agricole (lunile iunie, 
iulie şi august), precipitaţiile înregistrate 
au fost deficitare (<200 l/mp), pe aproape 
întreg teritoriul agricol al ţării, unde s-au 
menţinut deficite de umiditate în sol, 
fenomenul de secetă pedologică având 
diferite grade de intensitate, respectiv 
moderată, puternică şi extremă. Local      
în sud-vestul Banatului, nord-vestul 
Olteniei şi nordul Maramureşului, 
cantităţile de precipitaţii înregistrate la 
staţiile meteorologice cu program 
agrometeorologic au fost optime.

Precipitaţii în intervalul 01 septem-
brie 2011 – 31 august 2012:

deficitare, 182-600 l/mp (regim 
pluviometric foarte secetos, secetos 
şi  moderat de secetos),  în 
Dobrogea, Moldova, Transilvania, 
Crişana, pe suprafeţe extinse din 
Banat, Maramureş, Oltenia şi 
Muntenia;
optime, 601-700 l/mp, în sudul 
Banatului, local în nord-vestul şi 
nord-estul Olteniei, nord-vestul şi 
centrul Munteniei, nordul şi centrul 
Maramureşului;
abundente, 701-773 l/mp, izolat în 
sud-vestul Banatului şi nord-vestul 
Olteniei, figura 36.

Din punct de vedere pluviometric, 
cantităţile de precipitaţii înregistrate pe 
parcursul anului agricol 01 septembrie 
2011-31 august 2012 au fost deficitare, 
ceea ce exprimă caracterul foarte 
secetos, secetos şi moderat de secetos 
(<600 l/mp) al acestui an agricol, în 

Fig. 34. Precipitaţii căzute în intervalul 
01-31 august 2012 la staţiile meteorologice 
reprezentative pentru teritoriul agricol al ţării

Fig. 35. Precipitaţii căzute în intervalul 
01 iunie – 31 august 2012 la staţiile 
meteorologice reprezentative pentru 

teritoriul agricol al ţării

Fig. 36. Precipitaţii căzute în intervalul 
01 septembrie 2011 – 31 august 2012 
la staţiile meteorologice reprezentative 

pentru teritoriul agricol al ţării



37

     RAPORT ANUAL  2012

majoritatea zonelor de cultură. În sudul 
Banatului, nord-vestul Olteniei, local în 
centrul Maramureşului, precum şi în nord-
vestul şi izolat în centrul Munteniei, 
cantităţile de precipitaţii au fost optime şi 
abundente.

La sfârşitul lunii august 2012, în 
cultura de porumb neirigată, pe profilul   
de sol 0-100 cm, se înregistrau deficite   
de umiditate, seceta pedologică fiind 
moderată (650-950 mc/ha), puternică 
(350-650 mc/ha) şi extremă (Co-           
350 mc/ha) în cea mai mare parte a 
regiunilor agricole. Izolat, în nord-estul 
ţării, rezerva de apă a solului se situa în 
limite satisfăcătoare (950-1130 mc/ha), 
figura 37.

Cultura de floarea-soarelui 
parcurgea fazele de maturitate în ceară 
(70-100%) şi deplină (30-100%), precum 
şi recoltarea. Sub aspect fenologic, 
porumbul şi-a definitivat maturitatea        
în lapte (100%), continuându-se totodată 
fazele de maturitate în ceară şi deplină 
(10-100%), iar local, la hibrizii timpurii      
şi extratimpurii s-a declanşat recoltarea. 
Izolat, în Banat se semnala atac             
de sfredelitorul porumbului (Ostrinia 
nubilalis). În principalele bazine speciali-
zate, sfecla de zahăr se afla la îngroşarea 
axei hipocotile (50-100%) şi acumularea 

Fig. 37.Rezerva de umiditate în stratul de 
sol 0-100 cm în cultura  de porumb la data 

de 29 august 2012

zahărului în rădăcină, iar cartoful 
înregistra dezvoltarea tuberculilor, 
veştejirea vrejilor, maturitatea tehno-
logică şi recoltarea. În Moldova s-a 
menţinut atacul gândacului de Colorado 
(Leptinotarsa decemlineata) şi mană 
(Phytophtora infestans). În plantaţiile 
pomicole predomina creşterea ş i 
coacerea fructelor, concomitent cu 
acumularea zaharurilor, precum şi 
recoltarea la soiurile de sezon, aflate la 
maturitatea tehnologică. Local, în 
Moldova  s-a înregistrat atac de făinare 
(Podosphaera sp.) şi viermele merelor 
(Cydia pomonella). În cea mai mare parte 
a podgoriilor, la viţa de vie se înregistra 
fazele de creştere şi coacere a boabelor, 
iar la soiurile de masă, maturarea şi 
recoltarea strugurilor. Ca urmare a 
menţinerii secetei pedologice prelungite, 
lucrările agricole specifice campaniei de 
vară (recoltarea fructelor, eliberarea 
terenurilor de resturile vegetale, 
tratamente fito-sanitare, arături) s-au 
efectuat în general, cu dificultate.

CONCLUZII

Perioada septembrie 2011 – august 2012, 
ceea ce corespunde cu anul agricol  
2011-2012, s-a caracterizat în general 
printr-un regim termic al aerului mai  
ridicat decât în mod normal, care asociat 
cu deficite accentuate de umiditate din 
sol, au determinat deprecierea stării de 
vegetaţie la culturile de toamnă, 
menţinându-se un avans fenologic de 
aproximativ 3-4 săptămâni în evoluţia 
culturilor agricole, ceea ce a determinat 
creşterea sensibilităţii plantelor faţă de 
stresul hidric generat de seceta 
pedologică, în special pe suprafeţele 
agricole din sud-estul, sudul, estul şi 
vestul ţării. 

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

În aceste condiţii, la culturile 
prăşitoare pe suprafeţe agricole extinse 
din sud-estul, sudul, estul, vestul şi centrul 

ţării, s-au semnalat forţări stadiale, 
ofilirea, răsucirea şi uscarea parţială     
sau totală a aparatului foliar, neunifor-
mitatea lanurilor pronunţată, creşterea 
procentului de boabe şiştave la porumb    
şi seminţe seci la floarea-soarelui,  
precum şi un procent ridicat de plante 
sterile. 
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OBSERVAȚII METEOROLOGICE DE 
SUPRAFAȚĂ

Rețeaua Meteorologică Națională

La finalul anului 2012 funcționau în 
rețeaua națională un număr de 159 stații 
meteorologice. Dintre acestea, un procent 
de 80% îl reprezintă stațiile meteorologice 
dotate cu echipamente automate și un 
procent de doar 20% îl reprezintă stațiile 
meteorologice clasice (fig. 1).

ACTIVITĂŢI OPERATIVE DE BAZĂ

Programele de măsurători și observații  
au acoperit o gamă largă de obiective, 
structurate astfel:

observații și măsurători sinoptice și 
climatologice la toate cele 159 stații;
observații și măsurători agrometeo-
rologice la 55 stații meteorologice;
observații și măsurători actino-
metrice (radiație solară) la 36 stații 
meteorologice;
observații și măsurători asupra 
stării mării la 5 stații meteorologice;

     RAPORT ANUAL  2012

__ Sistemul de observații __

Fig. 1. Gradul de automatizare a rețelei 
naționale de stații meteorologice la finalul 

anului 2012
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Stații meteorologice clasice

observații și măsurători aerologice la 
două stații meteorologice;
observații și măsurători nivometrice 
la 4 stații meteorologice;
observații și măsurători pluvio-
metrice la 64 posturi pluviometrice.

Informațiile meteorologice au fost 
furnizate pe tot parcursul anului 2012     
de către stațiile meteorologice prin 
intermediul mesajelor sinoptice, climat I      
și II, agrometeorologice, nivologice. 
Fenomenele meteorologice severe cu 
grad de risc au fost semnalate și 
transmise de la stațiile meteorologice   
pr in  mesaje le ALERT. Postur i le  
pluviometrice au furnizat zilnic informații 
despre cantitățile de precipitații și 
grosimea stratului de zăpadă, în funcție  
de caz.(fig. 2). 

Fig. 2. Ponderea unor tipuri de observații 
meteorologice efectuate la stațiile din 

rețeaua meteorologică națională

Stații meteorologice cu program de nivologie
Stații meteorologice care efectueaza măsurători 
privind starea mării
Stații meteorologice care efectuează măsurători 
automate de radiație globală

Stații meteorologice care efectuează măsurători 
automate ale duratei de strălucire a Soarelui

Stații meteorologice care efectuează măsurători 
automate ale radiației difuze și nete
Stații meteorologice care efectuează măsurători 
automate ale vizibilității orizontale și stării vremii
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În cursul anului 2012, Laboratorul 
de Metodică și Coordonarea Rețelei 
Meteorologice a continuat activitatea de 
reconstituire și actualizare a metadatelor 

Fig. 3. Captură de ecran reprezentând aplicația web a Administraței Naționale de Meteorologie 
de gestionare a metadatelor stațiilor și posturilor meteorologice 
(Istoricul poziției geografice în cazul stației meteorologice Iași)

În anul 2012 a fost continuată 
activitatea de migrare la codurile binare. 
Mesajele CLIMAT de la cele 14 stații care 
aparțin rețelei R.B.C.N. (Regional Basic 
Climatological Network – Rețeaua 
regională climatologică de bază) au 
început să fie transmise în internațional în 

stațiilor meteorologice, necesare progra-
melor de validare a datelor meteorologice 
actuale și istorice (fig. 3).

GTS (Global Telecommunication System 
– Sistemul global de telecomunicații) 
codificate în format BUFR (Binary 
Universal Form for the Representation of 
meteorological data – Forma binară 
universală de reprezentare a datelor 
meteorologice).
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OBSERVAȚII 
AGROMETEOROLOGICE

Și în anul 2012 s-a continuat, în flux 
operațional, Programul de observații       
și măsurători agrometeorologice pentru 
cele 55 stații meteorologice cu program 
specializat din rețea. Datele agrometeo-
rologice au inclus informații privind 
rezerva de umiditate a solului, starea 
fenologică și evoluția în dinamică a  
proceselor de creștere și dezvoltare la 
culturile de câmp și pomi-viticole în   
puncte de observații reprezentative 
pentru agricultură (platforme specilaizate) 
la nivel național sau regiuni de interes 
agricol.

Informările agrometeorologice săptă-
mânale au inclus informații specializate  
funcție de sezonul de vegetație, respectiv 
perioada rece (noiembrie-martie) și caldă 
(aprilie-octombrie), datele incluzând indici 
hidrici și termici, starea solului, caracte-

risticile fenologice, precum și starea     
fito-sanitară a culturilor agricole. 
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 calenda-
ristice specifice pentru culturile de grâu  
de toamnă și porumb.  De asemenea, 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, perioada 2011-2012. 
Standardizarea observațiilor fenologice 
realizate în platformele agrometeo-
rologice din rețeaua de specialitate s-a 
efectuat conform BBCH-cod, (BBCH-
Monograph / Growth Stages of Plants, 
Germany, 1997, ISBN 3-8263-3152-4) 
aplicând principiile de identificare și 
încadrare a fazelor fenologice specifice 
fiecărei specii agricole.

MODUL / 
Fenologie

 

Fig. 1. Modul /Fenologie
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OBSERVAȚII 
NIVOMETEOROLOGICE

La Serviciul Regional de Prognoză a 
Vremii Sibiu din cadrul CMR Transilvania 
Sud s-a desfăşurat programul de 
nivometeorologie, privind estimarea 
riscului de avalanşă în masivele Bucegi   
şi Făgăraş, program care face parte       
din tema operativă A-"Asigurarea     
veghei meteorologice"/A1-"Exploatarea   
şi întreţinerea sistemului naţional de 
observaţii meteorologice", cu titlul A.I.6 
"Monitorizarea stratului de zăpadă şi 
evaluarea riscului de producere a 
avalanşelor; metodologii de evaluare a 
riscului de avalanşă". Activitatea 
operativă a constat în efectuarea de 
observaţii şi măsurători nivologice, 
prelucrare a datelor şi diseminare a 
informaţiilor. 

Observaţiile au fost efectuate de 
două ori pe zi, în platforma staţiilor 
meteorologice Vârful Omu, Sinaia, 
Predeal (din cadrul CMR Muntenia) şi 
Bâlea-Lac (din cadrul CMR Transilvania-
Sud). În total 1642 observaţii zilnice, din 
care 1642 în cursul sezonului de iarnă 
2011-2012 (între 01 ianuarie şi 31 mai)    
şi 488 în sezonul de iarnă 2012-2013 
(între 01 noiembrie-31 decembrie).

Măsurătorile săptămânale au 
constat în sondaje de rezistenţă şi profile 
stratigrafice realizate în apropierea 
platformelor staţiilor meteorologice pe 
toată perioada când stratul de zăpadă 
este continuu şi mai mare de 20 cm. 
Sondajele şi profilele stratigrafice au    
fost efectuate atât în siturile prestabilite  
de lângă staţiile meteorologice, cât şi în 
alte situri, în perioada 01 ianuarie-10 mai 
2012 (pentru sezonul de iarnă 2011-
2012) şi 6-31 decembrie 2012 (pentru 
sezonul de iarnă 2012-2013); în total 85 
de sondaje şi profile ale zăpezii în 
platformele staţiilor meteorologice şi 2    
în alte situri. Au fost de asemenea 
efectuate 2 teste de stabilitate ale stratului 
de zăpadă. (fig. 1).

Fig. 1. 27 martie 2012 - Aspecte din cursul 
efectuării sondajului nivologic la Bâlea-Lac; 

Profilul stratigrafic obţinut (Gelinivw)

Prelucrarea datelor şi diseminarea 
informaţiilor au constat în colectarea 
datelor de la staţiile meteorologice cu 
program nivologic şi de la colaboratori, 
verificarea şi interpolarea acestora, 
urmate de elaborarea buletinului nivo-
meteorologic pentru zona monitorizată. 
Datele colectate de la staţii au fost 
prelucrate în cadrul Serviciul Regional de 
Prognoză a Vremii Sibiu, folosindu-se 
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aplicaţia Geliniv 2.10, dezvoltată de către 
CEN Météo France. Începând din luna 
octombrie 2012 a fost implementat softul 
actualizat Geliniv  V.3.3.2 – VB6.

Buletinul nivometeorologic are    
rolul de a estima starea zăpezii şi a  
riscului de avalanşă în afara pârtiilor 
amenajate din Munţii Bucegi şi Făgăraş 
(versantul nordic) şi cuprinde: prognoza 
meteorologică a zon

–  

ei monitorizate  
pentru următoarele 24 de ore, tendinţa 
meteorologică pentru următoarele          
48 de ore, diagnoza fenomenelor 
meteorologice şi nivologice din ultimele  
24 de ore, estimarea evoluţiei stabilităţii 
stratului de zăpadă şi a riscului de 
avalanşă pentru următoarele 24 de ore    
şi o tendinţă pentru următoarele              
48 de ore. Dacă stratul de zăpadă este 
redus, sunt emise informări bisăptă-
mânale asupra stării vremii şi zăpezii. 

În cursul anului 2012, pentru  
sezonul de iarnă 2011-2012 au fost   
emise informări bisăptămânale în 
intervalele 1-9 ianuarie şi 17 aprilie –      
10 mai, şi buletine zilnice între 11 ianuarie 
şi 16 aprilie. În data de 6 decembrie 2012     
a fost emisă prima informare pentru 
sezonul de iarnă 2012-2013, apoi din       
9 decembrie 2012 au fost emise buletine 
nivometeorologice zilnice. În total, în 
cursul anului 2012, au fost emise 113  
buletine zilnice şi 12 informări bisăptă-
mânale.

Buletinul nivometeorologic a fost 
postat zilnic pe site-ul:

– Administraţiei Naţionale de Meteo-
rologie: www.meteoromania.ro, 

– Ministerului Mediului şi Pădurilor: 
www.mmediu.ro,

– Serviciilor Europene de Avalanşă 
www.slf.ch. 

De asemenea a fost trimis şi/sau 
preluat de formaţiile Salvamont aflate în 
zonele monitorizate, preluat şi postat pe 
site-urile unor cluburi şi organizaţii cu 
profil:

– alpin: www.clubulalpinroman.org,
www.alpinet.org,

– www.carpati.org, 
– http://floareadecolt.com/forum, 
– pagini sau bloguri personale (la 

cerere), 
– mass-media (la cerere).

La Bâlea-Lac a fost afişat de către 
Serviciul Salvamont Judeţean Sibiu 
panoul de semnalizare a riscului de 
avalanşă. Acesta cuprinde gradul de    
risc de avalanşă pentru ziua în curs – în 
format grafic, explicaţii ale scării 
europene de risc de avalanşă, precum     
şi recomandări privind deplasarea          
în teren a turiştilor în condiţii de iarnă.

Gradul riscului de avalanşă la   
scara unui masiv este stabilit în funcţie    
de valoarea cea mai ridicată, indiferent   
de natura sa (natural sau accidental)        
şi de tranşa altitudinală la care se     
aplică, luând în considerare extinderea 
suprafeţelor pe care este posibilă 
declanşarea de avalanşe, în conformitate 
cu Scala europeană de risc de avalanşă 
(fig. 2).

Riscul maxim de avalanşă repre-
zintă valoarea cea mai mare a riscului     
de avalanşă estimat într-o zi, pentru 
ambele masive monitorizate. În cursul 
sezonului de iarnă 2012 valoarea riscului 
maxim de avalanşă estimat a coincis cu 
valorile riscului din masivul Făgăraş 
(versantul nordic) la altitudini mai mari de 
1800 m: 46,88% risc 3; 39,58% risc 2; 
12,5% risc 2, 1,04% risc 5 şi 0 % risc 1. 
(fig. 3).

În cursul sezonului de iarnă        
2011-2012 au fost mai multe perioade      
în care au căzut cantităţi însemnate de 
zăpadă, mai ales în lunile ianuarie şi 
februarie, dar şi la sfârşitul lunii martie şi 
începutul lui aprilie 2012. Riscul de 
avalanşă estimat la scara ambelor  
masive monitorizate a fost mare (4) pe o 
perioadă aproape continuă de 39 de zile 
(între 17 ianuarie şi 24 februarie 2012),  
din care într-o zi a fost foarte mare (5) 
pentru Făgăraş (26 ianuarie 2012). 
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Gradul de 
risc  

Simbol  
Stabilitatea stratului de 

zăpadă  
Probabilitatea de declanşare a 

avalanşelor  

5  
foarte 
mare

 
 

Instabilitatea stratului de 
zăpadă este generalizată.

 

Chiar şi pe pantele puţin abrupte se pot 
produce spontan numeroase avalanşe de 
mari, adesea chiar foarte mari dimensiuni.

 

4
 mare

 

 

Stratul de zăpadă este 
puţin stabilizat pe 
majoritatea pantelor 
suficient de înclinate*.

 

Declanşarea avalanşelor este probabilă 
chiar şi printr -o slabă supraîncarcare**, pe 
numeroase pante suficient de înclinate. În 
anumite situaţii sunt de aşteptat numeroase 
declanşări spontane de avalanşe  de 
dimensiuni medii şi adesea chiar mari.

 

3

 
însemnat

 

 

Pe numeroase pante 
suficient de înclinate*, 
stratul de zăpadă este 
mediu sau puţin stabilizat.

 

Declanşarea avalanşelor este posibilă chiar 
în condiţiile unei slabe supraîncărcări**, mai 
ales pe pantele descrise în buletin. În 
anumite situaţii sunt posibile unele 
declanşări spontane de avalanşe medii şi 
câteodată chiar mari.

 
2

 
moderat

 

 

Pe anumite pante 
suficient de înclinate*, 
stratul de zăpadă este 
mediu stabilizat; în rest 
este stabil.

 

Declanşările de avalanşe sunt posibile mai 
ales la supraîncărcări mari**  şi pe unele 
pante suficient de înclinate ce sunt descrise 
în buletin. Nu sunt aşteptate declanşările 
spontane de avalanşe de mare amploare.

 1

 

redus

 

 

Stratul de zăpadă este în 
general stabilizat pe 
majoritatea pantelor.

 

Declanşarea avalanşelor este posibilă doar 
izolat pe pantele foarte înclinate şi în cazul 
unei supraîncărcări mari**. Spontan se pot 
produce doar curgeri sau avalanşe de mici 
dimensiuni.

 
 

Fig. 2. Șcala europeană a riscului de avalanşă

Fig. 3. Frecvenţa de utilizare a gradului maxim de risc de avalanşă în sezonul de iarnă 2012
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   2012.01.24_Masivul Parâng                        
(Foto: Adrian David)

2012.01.14_Bâlea (plăci)  2012.03.17-18_Bâlea

Pe parcursul sezonului de iarnă,  
atât în masivele monitorizate cât şi în 
celelalte masive montane din ţară, au   
fost raportate 37 de cazuri de avalanşe,  
14 persoane au fost surprinse de 

                    2012.02.16_Valea Cernei,                                           2012.02.13_DN6, 
                          către Tismana                                             Drobeta Turnu Severin-Or ova

http://www.antena3.ro/romania/urgia-zapezii-a-paralizat-judetul-mehedinti-o-avalansa-a-blocat-
drumul-ce-leaga-tismana-de-valea-cernei-155712.html;  

http://www.antena3.ro/romania/o-avalansa-a-blocat-dn6-15-masini-captive-in-zapada-
155154.html

ş

avalanşă, fără nici o victimă decedată. Mai 
multe drumuri judeţene şi locale in ţară au 
fost blocate de avalanşele căzute în cursul 
lunii februarie.

Cele mai multe zile în care au fost 
raportate avalanşe au fost în lunile 
ianuarie (9 zile), martie (8 zile), februarie 
(5 zile) şi aprilie (4 zile). În unele zile au 
fost înregistrate mai multe avalanşe, 
astfel încât numărul cel mai mare de 
cazuri au fost în lunile ianuarie şi februarie 
(11), martie (10) şi aprilie (5), (fig. 4). 

În raport cu riscul maxim prognozat 
pentru ziua respectivă, cele mai multe 

avalanşe s-au produs în cazul unui risc de 
grad 4 (mare), apoi 3 (însemnat), 5 (foarte 
mare) şi 2 (moderat),(fig. 5).

Membrii colectivului de nivometeo-
rologie au participat la o serie de întruniri, 
consfătuiri, sesiuni ştiinţifice, cursuri de 
instruire în nivologie, stagii de formare în 
domeniul zăpezii şi al avalanşelor, 
precum şi la exerciţii şi aplicaţii, atât în ţară 
cât şi în străinătate.
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Fig. 4. Numărul zilelor şi a cazurilor de avalanşe raportate în fiecare lună 
în sezonul de iarnă 2012 

Fig. 5. 
în cursul sezonului de iarnă 2012

Numărul de avalanşe raportate în funcţie de riscul maxim de avalanşă estimat 
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OBSERVAȚII de ALTITUDINE

Radiosondajul aerologic reprezintă 
metoda clasică de măsurare a para-
metrilor atmosferei libere (presiune, 
temperatură, umezeală relativă, direcția  
și viteza vântului) în stratul sol – 30 000 m. 
Conform reglementarilor internaționale, 
radiosondajul se execută zilnic la patru 
termene standard de observatie 00:00, 
06:00, 12:00, 18:00 UTC la observatoa-
rele sau stațiile aerologice din întreaga 
lume.

Din cele patru termene standard, 
conforme reglementărilor internaționale, 
la stația aerologică București se 
realizează sondaje la orele 00:00 si 12:00 
UTC. 

Sondarea verticală a atmosferei   
este deosebit de importantă atât pentru 
activitatea meteorologică propriu-zisă   
cât și pentru diverse alte sectoare ale 
economiei naționale. Datele obținute în 
sondarea verticală zilnică a atmosferei 
sunt extrem de necesare  la:

elaborarea și fundamentarea prog-
nozelor meteorologice pe diferite 
termene de timp;
protecția navigației aeriene, civile și 
militare;
schimbul internațional reciproc de 
date (obligații OMM);
protecția mediului;
studii privind apariția și evoluția 
diferitelor fenomene meteorologice 
periculoase;
studii de amplasament ale diferitelor 
obiective industriale;
constituirea fondului național de date.

Cunoașterea evoluției structurii verti-
cale a atmosferei este de o deosebită 
importanță atât în activitatea curentă de 
elaborare a prognozelor meteorologice  
pe diferite termene de timp, cât și în 
activitatea de cercetare cu aplicabilitate 
imediată și pe termen lung. 

OBSERVAŢII RADAR

Rețeaua națională de radare meteo-
rologice, una dintre cele mai complexe 
rețele de radare meteorologice din 
Europa, a continuat să furnizeze infor-
mații importante despre sistemele de nori 
și precipitații (întindere, dezvoltare 
verticală, direcție și viteza de deplasare, 
tendința de evoluție) precum și despre 
fenomenele periculoase asociate: căderi 
de grindină, precipitații abundente, 
intensificări de vânt, tornade. 

În anul 2012 disponibilitatea medie  
a produselor radar a răspuns bine atât 
nevoilor de supraveghere meteorologică 
generală a atmosferei din zona României 
și de emitere a avertizărilor nowcasting 
cât și cerințelor beneficiarilor. 

În cursul anului 2012 a continuat 
activitatea de modernizare a radarelor  
din rețeaua națională, prin upgradarea 
echipamentelor la receptor digital. În 
etapa a doua (2012) a fost echipat cu 
receptor digital (în locul celui analogic) 
radarul în banda S de la Medgidia. 
Receptorul digital creste fiabilitatea și 
stabilitatea sistemelor radar, prin îmbună-
tățirea gamei dinamice și optimizarea 
prelucrării semnalului. 

În cursul anului 2012, pentru 
radarele în bandă C de la București și 
Craiova au fost upgradate aplicațiile   
care realizează conversia fișierelor de 
date radar de nivel II, (date radar                 
de volum) din formatul proprietar al 
companiei producătoare, (Enterprise 
Electronic Corporation – EEC) în formatul 
public Nexrad, pe care îl utilizează și 
radarele în bandă S, instalate în cadrul 
Proiectului SIMIN. Activitatea s-a realizat 
prin implementarea noilor sisteme   
ORPG (Open Radar Product Generator), 
dezvoltate de catre compania Baron     
din SUA, unul dintre colaboratorii 
Administrației Naționale de Meteorologie 
la realizarea Proiectului SIMIN. Sistemele 
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ORPG au fost instalate în septembrie 
2012 la amplasamentele radar de la 
București și de la Craiova. În urma  
acestei upgradări s-a îmbunătățit     
modul de procesare a informațiilor rada-
relor menționate, astfel că seturile 
standard de produse radar generate și 
distribuite către utilizatori au devenit 
aceleași ca  și la radarele în bandă S. 

În figura 1 este prezentat produsul 
Acumulări de precipitații pe 3 ore, iar        
în figura 2  produsul Reflectivitate maximă 
pe coloană, ambele de la radarul  
Craiova. Ambele produse au devenit 
disponibile  la acest radar datorită noului 
ORPG.

În anul 2012, România a continuat 
să transmită catre Odyssey, centrul 
european de date OPERA date radar     
de volum. Parametrul radar inclus în 
fișierele de date este reflectivitatea. 
Astfel, Romania furnizeaza în flux 

Fig. 1. Radar Craiova – Acumulări de precipitații pe 3 ore [3h rain total]

continuu date către Odyssey, sistem   
care generează hărți radar integrate la 
scară Europeană (fig. 3).

Datele radar furnizate de sistemele 
componente ale rețelei meteorologice 
integrate a României sunt procesate 
printr-o serie de aplicații software care   
fie au fost dezvoltate la nivel intern, fie          
fac parte din pachetul de programe         
de procesare făcute disponibile de 
producătorul sistemului radar. Proce-
sarea este realizată pentru a se îndeplini 
standardele de organizare a datelor, 
cerute de OPER, formatele de date 
acceptate de aceștia fiind ODIM_HDF5    
și ODIM_BUFR. Procedurile prin care 
datele radar sunt procesate și apoi 
redirecționate către serverele Odyssey  
au fost modificate față de anul anterior,    
ca urmare a realizării de noi upgrade-uri  
la câteva din sistemele radar. În acest 
moment, România contribuie la realizarea 
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Fig. 2. Radar Craiova – Reflectivitate maximă pe coloană – Composite Reflectivity Product

Fig. 3. Mozaic Radar European – reflectivitatea maximă
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mozaicului radar European cu date 
provenite de la toate sistemele radar 
operaționale în cadrul rețelei de măsu-
rători meteorologice.

În urma integrării datelor dispo-
nibile, sistemul Odyssey furnizează, la 
cerere, diverse produse radar către 
membrii OPERA. România recepțio-
nează produsele radar ce conțin 
informațiile de reflectivitate maximă și 
acumularea orară a cantităților de 
precipitații estimată din datele radar. 
Aceste produse au o frecvență temporală 
de 15 minute și sunt din nou procesate 
local, în vederea afișării lor într-un    

format rapid accesibil meteorologilor din 
cadrul Centrului Național de Prognoză 
Meteorologică. În acest scop a fost 
realizată, de către specialiștii radar din 
cadrul Laboratorului de Tehnici pentru 
Nowcasting și Prognoza Fenomenelor 
Meteo Severe, o interfață de tip Web prin 
care imaginile corespunzătoare acestor 
date pot fi vizualizate și utilizate, împreună 
cu alte tipuri de date meteorologice, în 
procesul de monitorizare a vremii la   nivel 
european. 

Figura 4 ilustrează harta radar 
compozită a reflectivității maxime din data 
de 29 iulie 2013, ora 07:30 UTC.

Fig. 4. Mozaic radar european – reflectivitatea maximă 
în data de 29.07.2013, ora 07:30 UTC
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OBSERVAȚII de la SATELIȚII 
METEOROLOGICI

În anul 2012 s-a continuat recepția 
și prelucrarea primară de date digitale 
furnizate de sateliții geostaționari MSG-2 
(METEOSAT 9).

Grupurile de lucru (Satellite 
Application Facilities - SAFs) din cadrul 
EUMETSAT furnizează utilizatorilor date 
prelucrate și software. În scopul generării 
produselor satelitare, SAF-urile utili-
zează: date MSG, rectificate și calibrate, 
date de model ECMWF și observații 
meteorologice din radiosondaje. Ulterior, 
acestea sunt diseminate către utilizatori 
folosind sistemul Eumetcast.

Procesarea produselor satelitare în 
mod operațional se realizează urmărind 
următoarele etape: analiza produselor în 
format netCDF, BUFR și HDF5; navigația 
datelor satelitare; extragerea parametrilor 
de interes și crearea unor produse sateli-
tare georeferențiate clasificate; exportul 
acestora în format TIFF pe zona Europei 
sau a României; implementarea algorit-
mului de prelucrare în mod operațional și 
stocarea produselor într-o arhivă pe o 
perioadă de maxim 1 lună. 

În anul 2012 s-au introdus în lanțul 
operativ de prelucrare și diseminare a 
datelor urmatoarele produse satelitare 
(recepționate via Eumetcast în format 
netCDF, HDF5 și BUFR), care folosesc    
în principal informații spectrale furnizate 
de sateliții meteorologici EUMETSAT:

Harta de Risc la Incendii (Fire Risk 
Map – FRM), (fig. 1).

Produsul FRM este obţinut în cadrul 
grupului de lucru LSA SAF (Land Surface 
Analysis SAF) folosind date satelitare 
MSG privind starea vegetației, precum şi 
alte date auxiliare furnizate de ECMWF 
(European Centre for Medium Range 
Weather Forecasts): temperatura la 2 m, 
umiditatea relativă, viteza vântului la 10 m 
și precipitațiile cumulate în 24 de ore 

pentru determinarea setului de indici 
meteorologici în vederea evaluării riscului 
de incendiu.  

 
Temperatura la suprafața solului 
(Land Surface Temperature – LST) 
(fig. 2);

Fig. 1. Produsul satelitar ”Harta de Risc la 
Incendii” pe zona României, obținut din date 
satelitare MSG-2, prognozat pentru 24 ore, 

data: 31.07.2012, ora 12:00 GMT.

Fig. 2. Produsul satelitar ”Temperatura la 
suprafața solului” pe zona României, 

obținut din date satelitare MSG-2, 
16.08.2012, perioada 00:00 – 23:45 TU
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Grupul de lucru LSA SAF furnizează 
via Eumetcast produsul LST, în format 
HDF5, la intervale de 15 minute. 
Temperatura la suprafața solului este 
determinată pentru zonele care nu 
prezintă acoperire noroasă. Masca de 
nori folosită în scopul de a identifica 
zonele acoperite este generată de 
software-ul furnizat de grupul de lucru 
NWCSAF (Nowcasting and Very Short 
Range Forecasting SAF). 

Radiația Solară la Suprafața 
Pământului  (Sur face So lar  
Irradiance - SSI), (fig. 3).

SSI este un produs obținut din date 
MSG-2 și furnizat în format netCDF la 
intervale de o oră de către centrul 
Ocean&SeaIce SAF via EUMETCast. 

Temperatura la suprafața mării 
(Sea Surface Temperature – SST)   
(fig.  4)

SST este un produs obținut din       
date MSG-2 și furnizat în format netCDF   
la intervale de o oră de către centrul 
Ocean&SeaIce SAF via EUMETCast.

Umiditatea Solului (Small scale 
surface Soil Moisture by radar 
scatterometer - SM-OBS-2), (fig.  5)

Acest produs este generat folosind 
informații spectrale furnizate de senzorul 
radar ASCAT îmbarcat pe platforma 
satelitară MetOp. Pentru a obține acest 
produs, datele SM-OBS-1 (produsul 
Umiditatea Solului la 25 km) sunt            
re-eșantionate la intervale de 1km. 
Produsul furnizează valorile relative ale 
umidității solului, valori ce reprezintă 
conținutul de apă în stratul de la  
suprafața solului (0.5 – 2 cm) în unități 
relative cuprinse între 0% pentru sol 
complet uscat și 100% pentru sol   
saturat. 

Fig. 3. Produsul satelitar "Radiația Solară la Suprafața Pământului”,
18.10.2012, ora 07:00 GMT
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Fig. 4. Produsul satelitar "Temperatura Suprafeței Mării (SST)” pe zona Mării Negre, 
18.10.2012, ora 05:00 GMT

Fig. 5. Produsul satelitar "Umiditatea Solului”,
16.11.2012, ora 07:57 GMT
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____ Prognoza vremii ____

ASPECTE TEHNICO-ȘTINȚIFICE 
ALE ACTIVITĂȚII DIN 2012

Pe parcursul anului 2012, personalul 
Centrului Național de Prognoză Meteo-
rologică a realizat prognoze cu un grad   
de realizare ridicat, în bună măsură 
datorită tehnologiei moderne de care 
dispune la ora actuală Administrația 
Națională de Meteorologie: rețea de 
radare Doppler, echipament și software 
de transfer rapid și de analiză în timp real 
a datelor brute provenind de la stații și 
posturi de observație terestre și de la 
sateliți de observație meteorologici.

Datele meteorologice colectate de la 
stații sunt administrate automat, în regim 
continuu de către sisteme integrate de 
aplicații software dedicate, sub suprave-
gherea unor operatori calificați.

Avertizările de fenomene de vreme 
severă sunt administrate cu ajutorul unui 
sistem care facilitează monitorizarea 
acestora și adăugarea de observații 
sosite pe suporturi clasice (telefon, fax).

Sunt folosite aplicații software 
(SINAPSA SINTEGRATOR) care ajută la 
elaborarea unor diverse tipuri de 
diagnoze meteorologice – pentru un 
număr dat de stații, intervale și parametri.

Diseminarea diverselor produse     
de prognoză (texte, hărți, date prelu-
crabile) s-a efectuat în regim operativ,    
utilizându-se un sistem integrat software 
(ARCA) care permite transmiterea în  
timp real, pe Internet, a mesajelor de 
avertizare și a oricărui produs elaborat   
de Centrul Național de Prognoză Meteo-
rologică. Diverse produse meteorologice 
au fost trimise către numeroși clienți care 
activează în principal în mass-media atât 
la nivel național, cât și local (posturi de 
televiziune și radio, cotidiane). Procedura 
aceasta de diseminare a fost implemen-
tată de asemenea pentru toate Centrele 
Meteorologice Regionale.

Acest sistem asigură un flux continuu 
de informație în timp real între sursă 
(Administrația Națională de Meteorologie) 
și destinație (terți beneficiari contractuali 
și public), avantajele utilizării sale fiind 
evidente: procedurile de alcătuire a 
produselor personalizate și de afișare la 
client sunt efectuate automat, timpul de 
așteptare este diminuat aproape până la 
eliminare completă, sunt economisite 
resurse financiare necesare diseminării în 
alte moduri a informației cu specific 
meteorologic și sunt diversificate forma-
tele de prezentare a acesteia.

Activitatea operativă în cadrul 
Centrului Național de Prognoză Meteo-
rologică se desfășoară folosind nume-
roase informații diagnostice și produse 
prognostice, utilizate în elaborarea 
prognozelor meteorologice cu anticipația 
cea mai redusă (cum este cazul  
avertizărilor de vreme severă imediată 
pentru zone restrânse) până la tendința 
evoluției vremii pentru interval de două 
săptămâni.

Majoritatea informațiilor necesare 
elaborării diagnozelor și prognozelor 
meteorologice sunt disponibile în/și 
extrase din sistemul meteorologic națio-
nal integrat SIMIN. Acest sistem asigură 
accesul rapid la imagini radar și  
satelitare, la observațiile detectorilor de 
descărcări electrice și la numeroși 
parametri care descriu starea reală și 
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probabilă a atmosferei. Sistemele de 
vizualizare folosite au fost aplicațiile 
software NEXREAP și MESSIR-VISION.

În 2012 activitatea Administrației 
Naționale de Meteorologie a continuat    
să se desfășoare în spiritul eforturilor 
internaționale depuse în scopul antici-
pării, minimizării și înlăturării efectelor 
impactului evenimentelor meteorologice 
extreme.

Personalul Centrului Național de 
Prognoză Meteorologică a beneficiat de 
cursuri de instruire oferite de Școala 
Națională de Meteorologie, de stagii de 
pregătire specializată organizate chiar în 
cadrul Centrului, precum și de stagii de 
perfecționare la instituții externe.

Rezultate ale activității individuale au 
fost prezentate în cadrul Sesiunii de 
Comunicări Științifice a Administrației 
Naționale de Meteorologie, care a avut  
loc în luna noiembrie 2012, la sediul 
Administrației.

Situațiile meteorologice severe sunt 
detectabile prin utilizarea mijloacelor 
moderne de teledetecție și prin analiza în 
diverse alte moduri a situației meteo-
rologice curente (pe suporturi clasice, 
precum hărți ale structurii termo-barice, 
afișare a unor animații de imagini 
satelitare). În majoritatea situațiilor, 
Centrul Național de Prognoză Meteo-
rologică a dovedit că reușește să 
îndeplinească sarcina de a emite și difuza 
în mod operativ și în timp util materiale 
informative destinate factorilor cu putere 
de decizie în administrația locală, 
mijloacelor de informare în masă și direct 
publicului.

Prognozele pentru intervale cu o 
anticipație mai mare de douăsprezece   
ore sunt elaborate în urma analizării 
numeroaselor modele numerice de 
prognoză pe care meteorologii le au la 
dispoziție – modele globale (dintre care  
se remarcă cel al Centrului European     

1. ASPECTE ȘTIINȚIFICE

de Prognoze pe Durată Medie, ECMWF), 
dar și modelele de arie limitată rulate pe 
plan local (ALADIN, ALARO, COSMO-
HRM). Evoluția acestor modele este și ea 
urmărită, pentru a se realiza monitori-
zarea performanțelor lor în diverse  situații 
(configurații barice) și perioade (iarna, 
vara s.a.) și reparametrizarea la nivel     
de subgrilă a modelului în funcție de 
rezultatele obținute, în colaborare și 
strânsă relație de feedback cu departa-
mentele de modelare numerică din cadrul 
Administrației Naționale de Meteorologie.

La Serviciul Regional de Prognoză    
a Vremii Sibiu, din cadrul Centrului 
Meteorologic Regional Transilvania Sud, 
s-a desfășurat activitatea de nivometeo-
rologie, privind estimarea riscului de ava-
lanşă în masivele Bucegi şi Făgăraş, 
program care face parte din tema   
operativă A – “Asigurarea veghei meteo-
rologice”/A1 – “Exploatarea şi întreţinerea 
sistemului naţional de observaţii meteo-
rologice”, cu titlul A.I.6 “Monitorizarea 
stratului de zăpadă şi evaluarea riscului 
de producere a avalanşelor; metodologii 
de evaluare a riscului de avalanşă”. 
Aceasta s-a concretizat prin: 

• efectuarea a 1642 observaţii  
zilnice, 85 sondaje și profile stratigrafice 
ale zăpezii la cele patru stații meteo-
rologice care desfășoară program nivo-
logic şi anume: Bâlea Lac, Sinaia, Predeal 
și Vf. Omu;

• emiterea de către colectivul de 
nivometeorologi din cadrul Serviciului 
Regional de Prognoză a Vremii Sibiu        
a 113 buletine nivologice zilnice și              
12 informări bisăptămânale în anul     
2012 (ianuarie-decembrie 2011);

• finalizarea Bilanţului nivologic al 
sezonului de iarnă  2011-2012.

Fenomene meteo deosebite în  
anul 2012

În perioada sezonului rece au fost 
emise 23 de mesaje de avertizare    
privind episoadele repetate de ninsori 
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asociate cu intensificări ale vântului ce   
au determinat fenomenul de viscol, 
temporar, în toate regiunile țării noastre, 
consemnate pe parcursul lunilor ianuarie 
(3 viscole), februarie (4 viscole) și martie 
(2 viscole, pe 3 și, respectiv, 11-12 martie 
– ninsori viscolite în nordul, centrul și  
estul țării), precum și vremea geroasă 
instalată în perioada 28 ianuarie –            
3 februarie și 8-12 februarie. Totodată, 
este de menționat faptul că troienirea 
semnificativă a zăpezii în regiunile sud-
estice a fost favorizată de situația 
preexistentă, mai puțin obișnuită: în jurul 
datei de 27 ianuarie vremea s-a incalzit   
și în sud-est au căzut precipitații mixte, 
favorizând depunerea de polei pe arii 
extinse, după care s-a instalat gerul, 
menținând depunerea de gheață la  
nivelul solului și favorizând astfel troie-
nirea zăpezilor căzute în timpul viscolelor 
din intervalul 3-8 februarie.  

În ceea ce privește abundenţa 
ninsorilor din ianuarie, se remarcă o 
cantitate lunară de precipitaţii, medie pe 
țară, de 59,1 mm, cu 59% mai mare decât 
norma climatologică standard. Regimul 
pluviometric a fost preponderent exce-
dentar în jumătatea de sud a ţării şi pe 
areale restrânse din Moldova, Maramureş 
şi Transilvania. Cele mai însemnate  
excedente de precipitaţii, peste 100%,     
s-au consemnat în sudul Olteniei, sudul şi 
estul Munteniei şi în Dobrogea, iar cea 
mai mare valoare a abaterii cantităţii 
lunare de precipitaţii faţă de normală       
s-a înregistrat la Călăraşi şi a fost de 
294%.

În luna februarie s-a consemnat o 
cantitate medie pe țară de 47,3 mm, cu 
34% mai mare decât norma climatologică 
standard. Totodată, regimul termic al   
lunii februarie s-a situat sub normă, 
abaterile negative fiind mari în toată ţara, 
dar mai cu seamă în exteriorul arcului 
carpatic, unde temperatura medie a fost 
cu mai mult de 6ºC sub normala clima-
tologică standard. Cea mai mare abatere 
negativă a fost de –8,1ºC şi s-a înregistrat 
la staţia meteorologică Vaslui. La 14 staţii 
meteorologice s-au înregistrat tempera-
turi minime mai mici decât temperaturile 
minime absolute ale staţiilor respective 
pentru luna februarie, iar la 4 staţii meteo-
rologice, minimele înregistrate au devenit 
minime absolute anuale ale respectivelor 
staţii. Temperatura medie pe ţară, –6,7ºC, 
a fost cu 5,6ºC mai mică decât normala 
climatologică. Regimul pluviometric a  
fost preponderent excedentar în regiunile 
sudice, estice, sud-vestice şi centrale. 
Cele mai mari excedente (peste 100%)   
s-au înregistrat în centrul Munteniei şi     
în Moldova (213% la Bacău). În decursul 
lunii, precipitaţiile au fost preponderent 
sub formă de ninsoare, mai abundente    
în perioadele 2-5 februarie, în vest, 
centru, nord şi în zona montană şi 11-     
14 februarie, în sud şi sud-est şi izolat      
în centru. Grosimea stratului de zăpadă, 
măsurată în platforma meteorologică, a 

(Sursa: http://www.protoieriamoinesti.ro/ajutor-
sinistrati-viscol-2012.php)

(Sursa: http://www.infoo.ro/Giurgiu%7CPRIMELE-
VICTIME-ALE-VISCOLULUI)
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ajuns până la 248 cm la munte şi până     
la 135 cm în zonele mai joase. În intervalul 
19-25 februarie, precipitaţiile au fost mai 
ales sub formă de ploaie şi lapoviţă şi  
doar la munte au predominat ninsorile. 
Vântul a avut intensificări, viscolind sau 
spulberând şi troienind zăpada, mai ales 
în regiunile sudice, estice, centrale şi la 
munte. Viteza vântului la rafală a atins 
valori de peste 90 km/h în sudul şi sud-
estul ţării şi de peste 100 km/h în zona 
montană înaltă. 

Începând din a doua jumătate a lunii 
martie instabilitatea atmosferică a devenit 
fenomenul meteorologic de interes, dar 
cele mai abundente precipitații s-au    
consemnat în luna mai, când cantitatea 
lunară de precipitaţii, medie pe ţară,  
128,5 mm, a fost cu 70% mai mare    
decât normala climatologică standard,  
iar precipitaţiile au fost excedentare în 
majoritatea regiunilor. Cel mai mare 

excedent a fost înregistrat  la Constanţa, 
unde cantitatea totală de precipitaţii 
căzută în mai a depăşit cu 251% normala 
climatologică standard. Datorită acestor 
precipitaţii abundente, mai ales în a doua 
jumătate a lunii, s-au produs inundaţii     
în peste 100 de localităţi din 20 de judeţe 
ale ţării, fiind afectate circa 800 de gospo-
dării, culturi agricole, drumuri naţionale şi 
judeţene, tronsoane de căi ferate. De 
asemenea, ploile torenţiale au produs şi 
alunecări de teren care au blocat drumuri 
naţionale.

Lunile de vară au fost marcate de     
un regim pluviometric deficitar, dar mai 
ales de valuri succesive şi persistente de 
căldură, care au debutat încă din 10 iunie, 
iar în perioada 21-23 iunie, la 6 staţii 
meteorologice situate în Moldova, Delta 
Dunării şi centrul Transilvaniei, a fost 
depăşită temperatura maximă absolută a 
staţiei, din iunie. În luna iulie, temperatura 
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medie pe ţară, 23,7ºC, a fost cu 4,5ºC   
mai mare decât normala climatologică 
standard. Regimul termic a fost peste 
normă în toate regiunile, abaterile  
pozitive fiind mai mari de 4ºC în     
aproape toată ţara. În perioadele 13-      
15 iulie şi 28-30 iulie, canicula s-a inten-
sificat, iar disconfortul termic a fost 
deosebit de accentuat. La 8 staţii meteo-
rologice situate în Maramureş, nord-estul 
Moldovei, estul Transilvaniei şi în Delta 
Dunării a fost depăşită temperatura 
maximă absolută a staţiei, din iulie, iar la  
o staţie meteorologică (Tg. Secuiesc), 
maxima absolută din iulie a devenit 
maximă absolută anuală a staţiei.

În luna august, temperatura medie  
pe ţară, 21,4ºC a depăşit cu 2,7ºC 
normala climatologică, regimul termic 
fiind peste normă în toate regiunile. 
Abaterile pozitive s-au încadrat în inter-
valul 2-4ºC, cea mai mare valoare 
înregistrându-se la staţia meteorologică 
Giurgiu, unde temperatura medie lunară  
a fost cu 4,8ºC mai mare decât normala 
climatologică. Vremea a fost caniculară  

în perioadele 3-7 august şi 20-26 august, 
când indicele de confort termic (ITU) a 
atins şi depăşit pragul critic de 80 unităţi, 
disconfortul termic fiind accentuat – la 
început, mai ales în regiunile sudice şi 
estice, iar apoi în aproape toată ţara. La 82 
de staţii meteorologice, cu precădere în 
zilele de 7 şi 25 august, a fost depăşită 
temperatura maximă absolută a respec-
tivelor staţii, din august. La 39 dintre 
acestea, maxima absolută a lunii august 
2012 a devenit maximă absolută anuală a 
staţiei.

Toamna a fost caracterizată în 
principal de alternanţa perioadelor 
deosebit de calde cu cele foarte reci, iar 
regimul pluviometric a devenit excedentar 
în luna octombrie, când cantitatea lunară 
de precipitaţii, medie pe ţară, 46,3 mm, a 
fost cu 22% mai mare decât normala 
climatologică standard. În schimb în 
septembrie și noiembrie, precipitațiile au 
fost deficitare în majoritatea regiunilor. 

Mesajele de atenționare și avertizare 
despre fenomene severe care urmau să 
afecteze regiuni intinse ale țării au fost 
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emise folosind praguri de risc standard 
pentru fenomenele meteorologice severe 
așteptate, România respectând normele 
europene din acest domeniu și coduri de 
culoare definitorii pentru fiecare categorie 
de risc.

Aceste mesaje au fost suplimentate, 
după caz, de mesaje avertizând asupra 
unor fenomene meteorologice pericu-
loase imediate, care au acoperit zone 
restrânse, în intervale scurte de timp.       
În acest proces, un rol esențial îl dețin 
sistemul de radare Doppler și experiența 
meteorologilor în elaborarea de prognoze 
pe durată foarte scurtă, vizând eveni-
mente de vreme severă iminentă 
(nowcasting – 1-6 ore, cel mult 12 ore).

Varietatea și severitatea fenomenelor 
meteorologice care s-au produs în 
decursul anului 2012 a determinat 
emiterea de către Centrul Național de 
Prognoză Meteorologică a unui număr 
total de 90 de mesaje de alertă 
meteorologică pe scurtă și medie durată,  
de interes regional și național, dintre care 

2
galben și 20 de avertizări cod portocaliu. 
Totodată, pentru monitorizarea aspectelor 
de vreme severă imediată, au fost 
elaborate 1744 de avertizări de tip 
nowcasting, de vreme severă iminentă, 
emise de Centrul Național de Prognoză 
Meteorologică și de toate Centrele 
Regionale.

În anul 2012, în cadrul Centrului 
Național de Prognoză Meteorologică au 
fost dezvoltate și utilizate aplicațiile 
software de tip consolă, desktop și web 
(accesibile pe Internet). Aceste aplicații au 
fost create cu resurse exclusiv interne, 
folosind medii de dezvoltare gratuite și 
continuă să contribuie la administrarea 
informațiilor cu specific meteorologic – fie 
că este vorba de mesaje de la stații,     
produse de prognoză, mesaje de 
avertizare sau documente de interes 
general.

9 de informări, 41 de atenționări cod 

2. ASPECTE TEHNICE
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A.  Aplicații web

• administrarea mesajelor de vreme 
severă (avertizări) de la stațiile meteo-
rologice și posturile pluviometrice din 
România;

• crearea de diagnoze cantitative 
pentru toate stațiile meteorologice din 
Romania și pentru seturile de stații 
arondate Serviciilor Regionale de Prog-
noză Meteorologică (SINtegrator-web);

• administrarea și arhivarea docu-
mentelor de interes comun în cadrul 
Administrației Naționale de Meteorologie;

• editarea prognozelor se face     
dintr-un panou de control care centrali-
zează toate textele de prognoză de 
interes național și pentru București.

B. Aplicații software dedicate:

• creării de diagnoze speciale pentru 
seturi mici de stații;

• arhivării prognozelor în format text  
și pentru localități;

• prezentării în timp real a mesajelor 
de avertizare de interes național;

• creării de diagnoze cantitative 
pentru toate stațiile meteorologice din 
România și pentru seturile de stații 
arondate Serviciilor Regionale de Prog-
noză Meteorologică;

• prezentării sumare a stării curente a 
vremii în toate localitățile din România 
unde există stații meteo. Informațiile 
curente sunt stocate într-o bază de date 
creată special în acest scop și adminis-
trată de către Laboratorul de Prelucrare și 
Administrare a Bazelor de Date;

• transpunerii informațiilor despre 
starea vremii în formate specifice altor 
aplicații software de prezentare video 
folosite de clienții Administrației Naționale 
de Meteorologie;

• atenționării utilizatorului despre 
diverse activități care trebuie efectuate 
periodic sau o singură dată;

• transformării unor informații din 
mesajele sinoptice în formate accesibile 

unor terți (plafonul norilor și tipul 
acestora);

• monitorizării contractelor cu clienți ai 
Administrației Naționale de Meteorologie.

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

• crearea, prezentarea și arhivarea 
produselor de prognoză în format text și  
în format grafic. Pot fi create și prezentate 
prognoze în format text și grafic și prog-
noze non-standard pentru fiecare din 
clienții abonați la acest serviciu. Prezen-
tarea se face în format tabelar și pe harta 
teritoriului național. Mesajele de averti-
zare de interes național și local sunt de 
asemenea create și prezentate în această 
aplicație;

• preluarea, analizarea și prezentarea 
informațiilor despre starea vremii la toate 
stațiile meteorologice din România. Unele 
din aceste informații sunt rescrise în 
formate integrabile în aplicații software 
utilizate de diversi clienți ai noștri. Prezen-
tarea se face în format tabelar și pe harta 
teritoriului național, aceste proceduri fiind 
efectuate de aplicația web;

• prezentarea imaginilor satelitare și 
RADAR de interes public, a alertelor 
meteorologice la nivel european;

• prezentarea stării vremii în siste-
mele Google Earth, Google Maps și 
Microsoft Virtual Earth;

• analizarea prognozei de până la      
3 zile pentru localități din România și 
transformarea acesteia pentru integrare  
în aplicații software de verificare a prog-
nozei;

• monitorizarea avertizarilor meteo-
rologice de interes național și local;

• arhivarea produselor de prognoză;
• preluarea produselor de prognoză 

pentru localități din aplicația web și 
transformarea și trimiterea acestora la 
diverși clienți.
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____ Nowcasting ____

Activitatea Laboratorului de Tehnici 
pentru Prognoza Nowcasting și Feno-
mene Meteo Severe a fost desfășurată  
pe două planuri: activitate operațională   
și quasi-operațională. 

Activitatea operațională s-a bazat pe 
alcătuirea unei prognoze de fenomene 
meteorologice severe pe un interval de 
12/24 ore și pe monitorizarea permanentă 
a vremii pe teritoriul național. Această 
activitate s-a bazat în special pe 
informațiile oferite  de Rețeaua Națională 
de Radare Meteorologice, parte inte-
grantă a SIMIN, dar și pe informații 
adiționale, necesare activității descrise, 
provenite de la instrumentele de obser-
vații operaționale la stațiile meteo-
rologice, date de aero-sondaj, ieșiri ale 
modelelor numerice atmosferice și date 
de satelit. În cazurile în care sistemele 
noroase convective s-au dezvoltat 
deasupra unei zone, a fost posibilă 
avertizarea fenomenelor asociate  
acestui tip de nori, cu ajutorul datelor 
prezentate mai sus. Cel mai important 
rezultat al activității de nowcasting 
(prognoza imediată) a fost constituit       
de emiterea avertizărilor de vreme 
severă.

Activitatea quasi-operațională a 
constat în studiile de cercetare efectuate 
în cadrul laboratorului pentru a sprijini 
activitatea operațională. Rezultatul cel 
mai important este alcătuirea unei 
prognoze de vreme severă necesară 
anticipării acestor fenomene cu un   
avans de 24/48 ore. Activitatea de 
cercetare a fost desfășurată și în      
cadrul unor proiecte științifice, al căror 
scop principal este de a îmbunătăți,    
spre exemplu, utilizarea datelor radar în 
prognoza viiturilor rapide. De asemenea, 
rezultatele activității de cercetare au    
fost prezentate la diverse evenimente 
științifice de profil. Participarea la astfel  
de evenimente s-a realizat fie pe plan 

național (ex., Conferința Anuală a 
Facultății de Fizică din cadrul Universității 
din București, Sesiunea Științifică    
Anuală a Administrației Naționale de 
Meteorologie), fie pe plan internațional,   
în cadrul unor conferințe cu participare     
a experților în domeniul meteorologiei  
radar. Un exemplu de astfel de conferință 
de anvergură este ERAD (European 
Conference on Radar in Meteorology and 
Hydrology), care în 2012 a fost organizată 
de către Meteo-France. 

De asemenea, membrii laboratorului 
au fost implicați și în activități didactice 
organizate și desfășurate în cadrul 
Administrației Naționale de Meteorologie, 
prin intermediul Școlii Naționale de 
Meteorologie. Astfel, în intervalul             
3-21 septembrie 2012, sub egida 
Organizaţiei Meteorologice Mondiale, în 
cadrul Proiectului IPA/2012/290-552 
„Rezistența sporită la dezastre în zona   
de vest a Balcanilor și Turcia” (Building 
Resilience to Disasters în Western 
Balkans and Turkey) a fost organizat      
de către Administraţia Naţională de 
Meteorologie cursul de instruire cu     
tema “On-the-job on Severe Weather 
Forecastings and Warnings”, la care au 
participat în calitate de cursanț i  
meteorologi din regiunea balcanică. 

În cadrul programului de training,  
într-o primă etapă, le-au fost predate 
cursanţilor noţiuni de meteorologie 
sinoptică și mezoscalară, cunoștinţe 
privind tipuri de circulaţii la mezoscară, 
(urmărindu-se şi aprofundarea circula-
ţiilor mezoscalare particulare, spre 
exemplu circulația de briză) procese 
ciclogenetice (cu accent pe ciclogeneza  
în Marea Neagră şi/sau reactivarea 
ciclonilor de origine mediteraneană), 
fronturi atmosferice (inclusiv aspecte 
particulare privind frontogeneza de 
coastă), noţiuni despre convecţia 
profundă. 

Totodată, au fost prezentate modele 
conceptuale utilizate în prognoza 
furtunilor severe, principiile de bază ale 
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monitorizării evoluţiei vremii cu ajutorul 
radarelor Doppler, utilizarea imageriei 
satelitare şi a informaţiilor privind 
activitatea orajoasă în activitatea de 
nowcasting, estimarea cantităţilor de 
precipitaţii din date radar, interpretarea 
datelor privind vitezele Doppler, identifi-
carea specificităţilor furtunilor severe cu 
produsele satelitare şi radar etc.

În a doua etapă li s-au prezentat 
cursanţilor sistemele de vizualizare 
utilizate în cadrul Centrului Național de 
Prognoză Meteorologică pentru prognoza 
vremii (NEXREAP, Sintegrator, Messir 
Vision), sistemul integrat naţional SIMIN, 
precum şi sistemele şi aplicaţiile radar 
utilizate în activitatea de nowcasting 
(OmniWxTrack, PUP, VIPIR etc.). 

Au fost detaliate aspecte privind 
procedurile de emitere a informărilor / 
atenţionărilor / avertizărilor meteorologice 
şi pragurile folosite în cazul avertizărilor 
pe scurtă şi medie durată, precum şi 
pragurile folosite în cazul avertizărilor            
pe foarte scurtă durată (nowcasting).  

Training-ul a fost asigurat cu partici-
parea personalului calificat din cadrul 
Administrației Naționale de Meteorologie, 
format din membrii ai Laboratorului de 
Tehnici pentru Prognoza Nowcasting și 
Fenomene Meteorologice Severe și 
membrii ai Centrului Național de Prog-
noză Meteorologică. 

Activitățile curente desfășurate în     
cadrul Programului Agrometeorologic 
Operațional și de deservire a informațiilor 
de specialitate către utilizatorii de profil 
agricol și factorii decizionali, au fost:

exploatarea aplicațiilor specializate 
(AGROSERV, AGRO-SYNOP și 
AGRO-TEMPSOL) privind para-
metrii meteorologici și agrometeo-
rologici, în vederea monitorizării 

Prognoza 
____agrometeorologică____ 

condițiilor de vegetație pe parcursul 
principalelor faze de creștere și 
dezvoltare ale speciilor de câmp și 
pomiviticole; 
elaborarea Buletinelor agrometeo-
rologice, care cuprind diagnoza și 
prognoza agrometeorologică la 
nivelul întregului teritoriul agricol al 
țării;
realizarea prognozelor agrometeo-
rologice pentru cele șase regiuni de 
interes agricol: respectiv Muntenia, 
Moldova, Transilvania și Mara-
mureș, Dobrogea, Banat-Crișana și 
Oltenia.
elaborarea de informări agrometeo-
rologice specializate la cerere, 
respectiv societăți de profil agricol 
sau asigurări agricole, cu referire 
îndeosebi la impactul condițiilor 
agrometeorologice în anul agricol 
2011-2012, în diferite zone de 
cultură sau culturi agricole, pomi 
fructiferi și viță de vie;
diseminarea informațiilor agro-
meteorologice către utilizatori, 
respectiv factori de decizie, fermieri, 
societăți de profil agricol, publicații 
de specialitate și mass-media 
(presă, televiziune, radio Antena 
Satelor).

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

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

Pe parcursul anului 2012 s-au 
realizat 51 de buletine agrometeorologice 
săptămânale la nivel de țară (care conțin 
diagnoze și prognoze), ce au cuprins un 
total de 469 hărți tematice, 102 tabele   (cu 
valorile maxime și minime ale temperaturii 
aerului și solului, cantități maxime și 
minime de precipitații, pe regiuni agricole 
și în intervalele de referință specifice 
buletinelor agrometeorologice săptă-
mânale) și 122 imagini digitale ce redau 
starea de vegetație a culturilor agricole     
în platformele agrometeorologice aflate 
sub observație în cadrul programului      
de măsurători agrometeorologice de la 
stațiile meteorologice cu program agro-
meteorologic din rețeaua națională.

Totodată, în anul 2012 s-au elaborat 
366 de prognoze agrometeorologice 
săptămânale regionale, astfel: Oltenia-52, 
Muntenia-52, Moldova-52, Transilvania și 
Maramureș-52, Dobrogea-53, Banat-
Crișana-53, precum și prognoza agro-
meteorologică la nivelul Romaniei-52. 
Aceste prognoze agrometeorologice 
conțin informații privind evoluția condițiilor 
meteorologice și agrometeorologice, 
recomandări de specialitate referitoare la 
calendarul agricol specific perioadei de 
interes, și au fost transmise zilnic (la ora 
6:30), în direct la Radio Antena Satelor). 

  

Prognozele agrometeorologice au avut  
un grad de realizare cuprins între 
82...100%.

În anul 2012, săptămânal, bilunar 
sau lunar, s-au realizat și transmis        
138 articole de specialitate, care au 
cuprins estimări privind regimul termic   
din aer si sol, cantități de precipitații, 
rezerva de umiditate a solului pentru 
principalele culturi agricole (grâu de 
toamnă și porumb), starea fenologică a 
speciilor de câmp și pomi-viticole, pentru 
următoarele publicații și utilizatori agricoli:

Revista “Profitul Agricol”-51 articole;
Revista “Ferma”-7 articole;
Revista “Gazeta Fermierului”–        
12 articole;
Revista“Lumea Satului”-24 articole;
Rev i s ta  “Reco l t e  Boga te ”–               
12 articole;
Revista “SMART Agri” - 1 articole.
TEHNO SRL Buzau -31 articole

De asemenea, pe baza informațiilor 
primite de la Centrul European pentru 
Prognoza Vremii pe Termen Mediu 
(ECMWF) privind regimul termic al  
aerului și cantitățile de precipitații    
lunare, precum și a unui model de      
bilanț al apei în sol, Laboratorul de 
Agrometeorologie a elaborat 52 de hărți 
privind estimarea rezervei de umiditate   
în stratul de sol 0-20 cm (ogor), precum   
și pentru culturile de grâu de toamnă        
și porumb, la diferite adâncimi de sol, 
respectiv 0-20 cm,  0-50 cm și 0-100 cm. 
Aceste hărți elaborate lunar cu o 
anticipație de 1-3 luni, au caracter 
orientativ și oferă o perspectivă generală 
asupra posibilității producerii fenomenului 
de secetă pedologică sau a exceselor de 
umiditate în sol  pe întreaga perioadă de 
vegetație a culturilor de grâu de toamnă   
și porumb, în funcție de perspectiva 
evoluției precipitațiilor lunare, gradul de 
realizare al acestor estimări fiind în   
medie de  85...95%. (fig. 1).
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   Estimare: 31 august 2012 Realizat: 31 august 2012

__ Sistemul Național de Telecomunicații Meteorologice__

Sistemul Meteorologic Integrat 
Naţional (SIMIN) are la bază un sistem   
de telecomunicaţii meteorologice specia-
lizat având o reţea de telecomunicații 
meteorologice care asigură conectivităţile 
şi transferul operativ al datelor primare    
şi prelucrate în întreaga reţea meteoro-
logică a Administraţiei Naţionale de 
Meteorologie.

Prin această reţea de telecomuni-
caţii, datele şi produsele meteorologice 
sunt colectate de la amplasamentul 
senzorilor şi locaţiilor radar, sunt trans-
mise la Serviciile Regionale de Prognoză 
a Vremii (SRPV) şi la Centrul Naţional de 
Prognoză Meteorologică (CNPM) pentru 
validare, realizarea produselor colective 
precum şi pentru procesarea lor. De la 
Centrul Naţional sunt transmise către 
SRPV-uri datele şi informaţiile necesare 
pentru elaborarea prognozelor locale    

 

(ca de exemplu: datele de suprafată şi 
aerologice, informaţiile de la sateliţii 
meteorologici, produse radar la nivelul 
întregii tări, produse GRIB din modelele 
meteorologice etc.).

În anul 2012, Administraţia Naţională 
de Meteorologie a folosit următoarele 
tipuri de comunicaţii: SMS, GPRS,      
date, voce şi Internet. Serviciul SMS         
şi GPRS este folosit pentru transmiterea 
mesajelor de la staţiile meteorologice      
la SRPV-uri şi CNPM. Odată ajunse         
la SRPV-uri, mesajele sunt validate/ 
corectate, se formează colectivele 
regionale de mesaje care sunt trimise   
mai departe către CNPM, folosind 
canalele de comunicaţii de date.   
Canalele de date sunt folosite pentru 
transportul datelor şi produselor meteo-
rologice în interiorul sistemului meteo-
rologic  naţional. 

Rezerva de 
umiditate în 
stratul de sol 
0-100 cm

Seceta pedologică moderată, 
puternică și extremă, la nivelul 
întregii țări, exceptând nord-
estul teritoriului unde local 
rezerva de umiditate a solului 
era satisfăcătoare

Seceta pedologică cu diferite 
grade de intensitate, respectiv 
moderată, puternică și extremă, în 
aproape toată țara, izolat în nord-
vestul Moldovei aprovizionarea  
cu apă este satisfăcătoare.

porumb estimare realizat

Fig.1. Estimari privind rezerva de umiditate a solului la data de 31 august 2012
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Pentru ca datele să fie distribuite 
conform cerinţelor între site-uri se 
utilizează o reţea de arie largă (WAN) ce 
asigură conectivităţile ca în figura 1.

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

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

 Reţeaua VSAT permite şi transmisia 
“multicast” a datelor meteorologice de la 
CNPM către toate SRPV-urile. Volumul 

datelor transmis în mod multicast este 
mare şi în continuă creştere, funcţie de 
necesităţile de prognoză regională.

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

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

Reţeaua WAN este utilizată în plus   
şi pentru comunicaţii de voce (Voice    
over IP), sistemul fiind realizat cu 

Fig. 1. Arhitectura sistemului de telecomunicații
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echipamente CISCO. Prin intermediul 
acestui sistem se pot efectua convorbiri 
telefonice (fără costuri suplimentare)  
între oricare dintre nodurile WAN-ului. 

Cea mai importantă aplicaţie este 
teleconferinţa zilnică a meteorologului   
de la CNPM cu colegii de la cele                  
6 SRPV-uri.

 Sistemul de Management 
__ al Fondului National de Date Meteorologice__

Principalele date primare/brute din Baza 
de Date a Administrației Naționale de 
Meteorologie încărcate în cursul anului 
2012 sunt:

date climatologice generale (orele 
de observație 00, 06, 12, 18) și de 
sinteză de la 159 stații în funcțiune 
(automate și manuale), orare/zilnice/
lunare, anul 2012, validate; 
date zilnice de temperatură (medii, 
maxime, minime) de la 42 stații (care 
au șir complet de date pentru 
întreaga perioadă de funcționare), 
anul 2012, validate;
date operative sinoptice  (orare) de 
la 1159 stații pentru 2012, validate 
formal;
date operative pluvio (zilnice și 
lunare) de la 65 posturi pentru 2012, 
validate formal;
date orare de temperatură, presiune 
și umezeală aerului, 40 stații clasice 
cu program redus pentru anul 2012, 
validate;
date orare privind durata de 
strălucire a soarelui de la 130 stații 
clasice și automate, care nu au 
traductori de radiație solara, pe anul 
2012 validate; 
date istorice (lipsuri și date noi 
pentru deceniul 1951-1960) și 
completare metadate; 
date brute din 10 în 10 minute pentru 
principalii parametri meteorologici 
de la 110 stații automate pentru anul 
2012;
date de precipitații brute pe 1 minut 
de la 100 stații  automate pentru 
sezonul cald 2012.

Anul 2012 s-a caracterizat prin:
Activitatea de întreținere și adminis-
trare baze de date;
Stocarea datelor de observații de 
suprafață în două Baze de Date  (una 
istorică și una operativă) și  dezvoltarea 
instrumentelor de acces pentru toți 
utilizatorii acestor baze de date;
Încărcarea datelor de temperatură   
minimă şi maximă pe 6 ore din caietele 
RM1 de la 2 staţii (în BD, pentru toate 
staţiile sunt stocate temperatura  
minimă şi maximă pe 12 ore) în   
vederea calculării normalelor aferente 
perioadei 1961-1990 din cele 4 ore 
climatologice şi compararea cu valorile 
normale actuale în vederea realizării  
studiului privind impactul trecerii de la 
ziua climatologică [18…18] UTC la 
[00.00…23.59] UTC.
Configurarea tuturor staţiilor conectate 
în VPN/Internet să transmită în flux 
operativ atât datele pe 10 minute cât și 
precipitațiile pe 1 minut după instalarea 
echipamentelor Bytton de la Vodafone la 
74 stații automate care nu aveau 
conexiune VPN/ Internet şi de la care 
până în anul 2012 se colectau datele 
respective pe flux lent cu întârziere de   
3 luni.
Trecerea în fluxul operativ  de date de 
funcţionare în regim autonom a staţiilor 
automate din rețea: Şiria – 15179, 
Jimbolia – 15245, Vărădia de Mureş – 
15204, Boiţa – 15277, Blaj – 15209.
Dezvoltarea Sistemului de Mana-
gement al Fondului Național de Date 
Meteorologice prin proiectarea și 
implementarea de aplicații pentru 
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gestionarea, alimentarea, actualizarea 
și accesarea bazelor de date din care 
cele mai importante au fost:

a.  Actualizarea aplicaţiei de creare a 
mesajului CLIMAT BUFR  OMM şi 
a aplicaţiei privind completitudinea 
datelor pentru acest mesaj. 
Aplicaţia web de CLIMAT OMM 
actualizează la cerere tabelele cu 
normale aferente raportate la 
OMM.

b. Optimizarea activităţii de control a 
calităţii datelor istorice climato-
logice orare, zilnice şi lunare 
(perioada 1961-2010) a constat  
în:
–  elaborarea  documentului
  “verificariTM11961_prezent.doc” 

ce conţine:
• criteriile de verificare aplicate 

asupra datelor de tip TM1 din 
Baza de Date ORACLE;

• procedurile de corectare speci-
fice fiecărui parametru;

•   fişele electronice de corecţie.
– proiectarea aplicaţiei web 

corectiiBD care preia corecţiile 
făcute la diferitele elemente din 
BD Climatologică şi reface 
calculele pentru toate elemen-
tele derivate făcându-se ulterior 
corecţii acolo unde este cazul. 

 
c. Configurarea şi crearea de structuri 

noi de tabele în bazele de date 
operative în vederea preluării de noi 
parametri de la staţiile meteorologice 
auxiliare ce aparţin altor organizaţii 
decât Administraţia Naţională de 
Meteorologie.

d. Dezvoltarea aplicaţiilor de acces      
la datele din bazele de date ale 
Administraţiei Naţionale de Meteo-
rologie.



GRUPUL COSMO

Modelul nehidrostatic de predicție 
atmosferică COSMO ruleaza în cadrul 
Administrației Naționale de Meteorologie 
în regim operativ încă din anul 2005. 
Începând cu ce-a de-a doua jumătate a 
anului 2012 se integrează operațional 
versiunea 4.18  a modelului nehidrostatic 
COSMO pentru două rezoluții orizontale   
7 km și 2.8 km de două ori pe zi, la orele 
00și 12 UTC.

Pentru integrarea de 7km, modelul  
de predicție pe arie limitată COSMO    
este rulat pentru o anticipație de 78 de ore, 
având un număr de 40 de nivele verticale 
și folosește ca date de intrare prognozele 
modelului global GME. Pentru inegrarea 
de 2,8 km condițiile inițiale și la limită 
folosite sunt obținute aplicând o proce-
dură de interpolare a rezultatelor rulării 
modelului la  rezoluția orizontală de 7 km. 

ACTIVITĂŢI DE CERCETARE

Modelul este rulat multiprocesor pentru o 
anticipație de 30 de ore având 50 de nivele 
verticale. 

Începând din anul 2009, modelul 
COSMO este integrat operaţional la 
rezoluţia de 7 km utilizând asimilarea de 
date SYNOP. Datele de observații în 
format BUFR sunt procesate în format 
AOF pentru a putea fi utilizate în 
asimilarea de date.

Pentru simplificarea procedurilor de 
asimilare de date dar și pentru a putea      
fi utilizate toate tipurile de date de 
observații disponibile, pe parcursul anului 
2012 au fost dezvoltate și testate 
proceduri de transformare a datelor de 
observații de tip SYNOP, TEMP și PILOT 
din format BUFR în format netcdf și a 
datelor radar din format netcdf în format 
grib1. 

Domeniul operativ pentru integrările 
modelului COSMO la rezoluția orizontală 
de 7 km este de 201x177 puncte de grilă, 
iar pentru integrările la rezoluția orizontală 
de 2.8 km este de 361x291 puncte de  
grilă (fig.1).
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Fig.1. Domenii operative ale modelului numeric nehidrostatic COSMO

__ Modelare numerică __
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La cererea expresă a meteorologilor 
previzioniști au fost realizate proceduri 
automate de reprezentare grafică a unor 
secțiuni verticale la punct fix pentru diferiți 

parametri meteorologici cum sunt: tempe-
ratura aerului, temperatura punctului de 
rouă, umezeală specifică și umezeală 
relativă (fig. 2).

Prognozele numerice ale modelului 
COSMO sunt evaluate operațional cu 
ajutorul pachetului VERSUS, prin 
calcularea de scoruri statistice pentru 
diferiți parametri meteorologici VERSUS 
este un sistem bazat pe o interfață      
web, care folosește librăriile aplicației   
"R" pentru calcularea de scoruri statistice 
și o bază de date de tip MySQL pentru 
stocarea prognozelor numerice în   
format grib, a observațiilor în format 
BUFR precum și a scorurilor și graficelor 
rezultate în urma verificărilor efectuate. 
Acest pachet a fost implementat și este 
utilizat operațional în cadrul grupului 
COSMO încă din anul 2010 iar în anul 

Fig. 2.  Secțiune verticală pentru București

2012 a fost implementată versiunea 7. 
VERSUS care oferă posibilitatea realizării   
mai multor tipuri de evaluări: verificări 
standard, verificări condiționate, pentru 
diferite perioade de timp, de la o zi la mai 
multe luni (fig. 3).

Modelele numerice de chimie și 
transport constituie un instrument impor-
tant pentru simularea transportului 
poluanților în atmosferă, transformarea 
gazelor și aerosolilor și cuantificarea 
prezenţei poluanţilor în atmosferă, 
îmbunătățind cunoștințele noastre despre 
sursele primare și secundare de poluanți 
atmosferici. Fiecare model atmosferic de 
calitate a aerului include o secvență 
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specifică de operații, cu date de intrare 
specifice, precum emisiile și datele 
meteorologice, utilizate pentru a calcula 
concentrațiile gazelor și a aerosolilor. Un 
astfel de model este CHIMERE, model ce 
a fost creat inițial pentru a prognoza 
concentrația zilnică de ozon, aerosoli și 
alți poluanți și pentru a face simulări pe 
termen lung (sezoniere sau anuale) 
pentru scenarii de control a emisiilor. 
CHIMERE poate fi integrat atât pentru 
scări regionale, cât și pentru scări urbane. 
Diversele sale opțiuni de integrare îl 
recomandă ca fiind un model util în 
cercetarea și verificarea diferitelor 
parametrizări și ipoteze.

În cea de-a doua parte a acestui       
an au fost realizate procedurile de     

cuplaj între modelul de prognoză a   
calităţii aerului CHIMERE și modelul 
numeric de prognoză a vremii WRF 
(Weather Research and Forecast).  
Pentru integrarea modelului WRF au    
fost folosite două domenii imbricate, 
primul având o rezoluţie spaţială de 25 km 
cu 134 x 211 puncte de grilă (Fig. 4a),      
iar cel de-al doilea având o rezoluţie    
spaţială de 5 km cu 112x181 puncte de 
grilă (fig. 4b).

Modelul regional de calitate a   
aerului CHIMERE calculează chimia  fazei 
gazoase, formarea aerosolilor, transportul 
şi depunerile umede şi  uscate. 

Pentru simularea concentraţiilor 
compuşilor gazoşi modelul CHIMERE a 
fost integrat pentru două domenii 

Fig. 3. Eroarea medie și eroare medie pătratică 
01.12.2012-28.02.2013; a) Temperatura 
aerului la 2 m; b) Viteza vântului la 10 m

a)

b)

Fig. 4. Domenii de integrare ale modelului 
WRF: a) 25 km rezoluţie; b) 5 km rezoluţie

a)

b)
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 GRUPUL  AMASC

Adaptare statistică și verificarea 
prognozelor meteorologice

În activitatea de verificare și post-
procesare statistică a prognozelor 
modelelor numerice s-au realizat 
următoarele:

1. COSMO-LEPS – tehnici de post-
procesare;

2. Utilizarea metodei BMA pentru cali-
brarea ansamblului de prognoze 
MOS_EPS.

1. COSMO-LEPS este sistemul 
ansamblului de prognoze pe arie limitată – 
„Limited Area Ensemble Prediction 
System” - dezvoltat de consorţiul COSMO 
în scopul îmbunătăţirii calităţii prognozelor 
evenimentelor extreme, a unei mai bune 
localizari spaţio-temporale a acestora, 
pentru prognozele pe scurtă și medie 
durată. Începând din iunie 2012, o parte 
din câmpurile prognozate de COSMO-
LEPS sunt disponibile şi în Administrația 
Națională de Meteorologie. A fost 
dezvoltată o procedură operativă pentru 
un sistem operativ automat de a vizualiza 
sistematic rezultatele acestui ansamblu 
de prognoze, în format meteogramă, 
pentru fiecare stație. Un exemplu de 
meteograma este prezentat în figura1.

orizontale imbricate, primul la o rezoluţie 
de 0.225 grade având 147 x 94 puncte   
de grilă (Fig. 5a), iar al doilea la o rezoluţie 
de 0.045 grade având 199x155 puncte de 
grilă (Fig. 5b).

Modelul CHIMERE a fost implemen-
tat pe serverul IBM al Administraţiei 
Naţionale de Meteorologie utilizându-se 
pentru implementare compilatorul de 
gfortran și pachetul de Open-MPI pentru 
paralelizare.

Spre exemplificare, în figura 6 este 
reprezentată concentraţia de O3 progno-
zată  de modelul CHIMERE pentru data 
de 19.10.2012 exprimată în μg/m3 la 
anticipaţia de 6 ore.

Fig. 6. Concentraţia prognozată de ozon 
pentru anticipaţia de 6 ore

Fig. 5. Domeniile de integrare ale domeniului 
CHIMERE: a) 0.225 grade rezoluție; 

b) 0.045 grade rezoluție

a)

b)
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asociate fiecărei prognoze (fiecărui 
membru). 

Calibrarea se referă la consistența 
statistică dintre funcția de densitate de 
probabilitate a prognozei și observațiilor 
corespunzătoare. Un exemplu de validare 
a rezultatelor metodei BMA, respectiv  
graficul funcției densității  de probabilitate 
produsă de BMA față de funcțiile de 
densitate de probabilitate ale celor 51 de 
membrii este prezentat în figura 2.

Fig. 1. 

Fig. 2. 

2. Utilizarea metodei BMA pentru 
calibrarea ansamblului de prognoze 
MOS_EPS.

Metoda Modelului Bayesian de 
Mediere – BMA – este o metodă de 
postprocesare statistică, ce construiește  
– calibrează – o funcție de densitate de 
probabilitate predictivă – PDF, pentru 
parametrul analizat, folosind o medie 
ponderată a PDF-urilor parametrizate, 
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ALADIN

Activitatea operațională
 

Modelul ALARO-0 este integrat de 4 ori  
pe zi pe un domeniu numit ALARO 
România (fig. 1a) ce are 240 x 240 de 
puncte (rezoluţia orizontala fiind de             
6,5 km) si 49 de niveluri verticale.

De asemenea, modelul ALARO este 
integrat operaţional de două ori pe zi și   
pe un domeniu mai mare (domeniul 
SELAM – figura 1b) dar cu rezoluţie mai 
slabă (11.5 km), ieşirile sale constituind 
„input”-ul atmosferic pentru aplicaţiile 
marine (modele de valuri și circulaţie 
marină). În mod experimental, modelul 
ALARO a fost integrat, ȋn versiunea         
sa nehidrostatică, pe un domeniu mic      
în jurul Bucureștiului (fig. 1c) cu 120 x 120 
de puncte (rezoluţie orizontală 2 km) și     
49 de niveluri verticale. Rezultatele sale 
au fost folosite pentru forțarea modelului 
de chimie și transport MOCAGE.

O activitate susţinuta a fost desfă-
şurată pentru: 

optimizarea lanţului operativ, proce-
durile de post-procesare și transmi-
tere automată a datelor către siste-
mele de vizualizare de la sediul cen-
tral și de la Centrele Meteorologice 
Regionale fiind executate în paralel 
cu integrarea modelului pe un server 
dedicat;

diversificarea și ȋmbunătățirea produ-
selor grafice;
prelucrarea rapidă a informaţiilor 
pentru diferiţi beneficiari economici în 
formatul cerut.

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

Activitatea de cercetare dezvoltare 
a grupului s-a desfăşurat în principal în 
cadrul proiectelor ALADIN și RC-LACE. 

Modelul numeric pe arie limitată, 
ALARO, este integrat în regim operațional, 
în mod de adaptare dinamică, neavând 
analiză proprie. Atât starea iniţială, cât      
şi condiţiile la limită, sunt furnizate de  
către modelul numeric global ARPEGE. 
Analiza modelului ARPEGE este obținută 
prin aplicarea tehnicii asimilării de date    
de tip variaţional (4DVAR – schema 
variaţională cvadri-dimensională). Deși 
aceasta permite asimilarea observaţiilor 
distribuite într-un anumit interval de timp 
(în special observaţii  cu densitate joasă: 
de tip «synop», «temp» precum şi date de 
radianţă sau profile de umezeală şi 
temperatură obţinute de la sateliţii      
polari orbitali cu rezoluţie de 10-40 km      
şi frecvenţă de 4-6 ore), în prognoza 
numerică a vremii, pentru un model pe  
arie limitată, incertitudini pot apărea 
datorită erorilor din descrierea condițiilor 
inițiale  și a descrierii modelului (valabile și 

Fig. 1. Domeniile de integrare și orografia  modelului: 
a) ALARO-România, b)  ALARO-Selam, c) ALARO-Bucureşti

a) c)b)
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pentru modelul global), cât și datorită 
condițiilor la limită. 

Prin aplicarea tehnicii asimilării de 
date unui model pe arie limitată, prin 
asimilarea datelor de observație, se 
urmărește reducerea acestor incerti-
tudini. Validarea datelor de model 
presupune utilizarea unui set de date,  
atât de model cât și date de observații, 
pentru o perioadă mai mare de timp. În 
cadrul acestor experimențe, integrarea 
modelului ALARO, prin utilizarea tehnicii 
asimilării de date, a fost realizată pentru  
o lună de zile. A fost aleasă luna februarie 
2012 deoarece în această perioadă au 
fost înregistrate mai multe zile cu 
temperaturi scăzute.

Prin participarea României în cadrul 
consorţium-ului RC-LACE, este posibilă 
utilizarea unei baze de date (observații) 
comună tuturor țărilor participante. 
Observaţiile disponibile în această bază 
de date, în format ODB – „OPLACE”, 
(generată în mod operaţional de către 
Serviciul Meteorologic Maghiar) sunt 

următoarele: observaţii de la staţiile 
meteorologice de suprafață (SYNOP), 
navele maritime (SYNOP-SHIP),  radio-
sondaje (TEMP), profile verticale de vânt 
(PILOT, PILOT-SHIP, »wind profiler»), 
date de la aeronave (AMDAR, AIREP).  
Deși volumul acestor date de observații 
este destul de mare, utilizarea datelor 
synop, specifice fiecărei țări, presupune  o 
acoperire mai detaliată a datelor de 
observație. Astfel au fost introdse 163 de 
stații synop din România.

Impactul introducerii observaţiilor 
suplimentare în analiză (163 stații synop 
din România) a fost studiat pentru luna 
februarie 2012 și pentru un interval de 
prognoză de 30 de ore, parametrul de 
interes fiind temperatura la 2m. Prin 
introducerea acestor date, se observă o 
îmbunătățire în câmpul temperaturii la  
2m. Această îmbunătățire este mult mai 
evidentă în primele 12 ore de prognoză, 
aspect evidențiat în evoluția scorurilor de 
mai jos (Fig. 2). În ceea ce urmează, vor   
fi utilizate următoarele notații: ALARO-

Fig. 2.  Eroarea medie și eroarea patratică medie (stânga sus), coeficientul de corelație (stânga 
jos), reducerea varianței (dreapta sus), deviația standard (dreapta jos). ALARO-OPER: linia 

albastră, ALARO-ASSIM: linia roșie. Perioada: februarie 2012
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OPER – modelul ALARO operațional,  iar 
ALARO-ASSIM – modelul ALARO ce 
conține asimilarea datelor de observații.  
O ușoară degradare a soluției se poate 
observa pentru intervalul 12-18 UTC, atât 
în scorul erorii pătratice medii cât și în 
scorul deviației standard.

Pentru exemplificare, a fost aleasă 
ziua de 10 februarie 2012, zi în care au 
fost înregistrate temperaturi scăzute. 

În figura 3, pentru această zi, este 
prezentată distribuția erorilor față de 
observații.

Se observă că erorile în cazul ciclului 
cu asimilare (ALARO-ASSIM) sunt dimi-

 

nuate în raport cu ciclul operațional 
(ALARO-OPER). Această diminuare este 
mai evidentă, cu precădere, în centrul și 
sudul țării, exceptând partea vestică a   
țării unde acestea se mențin.

Prin validarea acestor date, pentru     
o perioadă de o lună (februarie 2012), se 
observă că erorile, în cazul experi-
mentului ce include tehnica asimilării      
de date, sunt diminuate în raport cu 
integrarea operațională a modelului 
ALARO.  În concluzie se poate considera 
că impactul asimilării datelor synop de     
la cele 163 de staţii din România este 
benefic pentru câmpurile temperaturii,    

Fig. 3.  Distribuția erorilor față de observații: 10.02.2012, ALARO-OPER: stânga, ALARO-
ASSIM: dreapta, pentru orele de prognoză 06 UTC (sus) și 12 UTC (jos).
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un impact mai puternic putând fi observat 
în primele 12 ore de prognoză.

De asemenea, în cadrul cooperării 
RC-LACE a fost continuată activitatea    
de cercetare – dezvoltare în domeniul 
verificării ansamblurilor de prognoze 
precum și parametrizarea fizică a  proce-
selor umede (convecţia adâncă).

S-a participat la testarea a 54 de 
modele de calcul al radiaţiei solare 
globale şi difuze pe suprafeţe orizontale. 
În acest scop, s-au folosit ca date de 
intrare date meteorologice de suprafaţă, 
date atmosferice integrate pe coloană şi 
date obţinute din măsurători 
satelitare. Staţiile meteorolo-
gice care au oferit măsurătorile 
radiometrice de referinţă au 
fost staţia Bucureşti-Afumaţi   
şi staţia Cluj-Napoca. De 
asemenea, s-au folosit măsu-
ratori de  ozon de la staţia 
Bucureşti-Băneasa. Scopul 
testării modelelor de radiaţie    
a fost obţinerea de informaţii 
privind sensibilitatea modelelor 
faţă de diversele seturi de date 
de intrare. În urma testării 
modelelor considerate, nu s-a 
găsit nici un model care să fie 
cel mai bun pentru toate 
seturile de date de intrare.  
Cele mai bune modele pentru 
calculul radiaţiei globale sunt 
mai întâi ESRA3, Ineichen, 
METSTAT şi REST2 (ver81), 
iar apoi modelele Bird, CEM şi 
Paulescu&Schlett. Cele mai 
bune modele pentru calculul 
radiaţiei difuze sunt mai întâi 
ASHRAE2005 şi King, iar apoi 
MAC. Cele  mai bune modele 
pentru calculul radiaţiei globale 

CERCETĂRI de RADIAȚIE 
SOLARĂ

şi al radiaţiei difuze sunt mai întâi 
ASHRAE1972, Biga, Ineichen, REST2 
(ver81, iar apoi modelul Paulescu& 
Schlett.

În tabelul alăturat se prezintă ca 
exemplu acurateţea modelelor în calculul 
radiaţiei solare globale la Bucureşti 
(culoarea verde indică modele bune- 
adică modele care îndeplinesc criteriile 
MBE şi RMSE; culoarea galbenă indică 
cel mai bun model la stagiul  (testul) 
respectiv conform cu criteruil  MBE care 
îndeplineşte criteriul RMSE; culoarea 
albastră indică cel mai bun model la 
stagiul (testul) respectiv conform cu 
criteriul MBE care nu îndeplineşte   
criteriul RMSE, iar culoarea mov indică  
cel mai prost model la stagiul (testul) 
corespunzător conform criteriului MBE).
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Analize ale variabilității și schimbării 
climatice

Direcția generală a temelor de 
cercetare avute în vedere de Secția de 
Climatologie vizează utilizarea obser-
vațiilor in-situ, a produselor satelitare a 
rezultatelor modelelor climatice regionale 
în scopul dezvoltării de aplicații utile în 
diverse domenii socio-economice, dez-
voltând produse și servicii climatice 
adaptate cerințelor beneficiarilor. Rezul-
tatele temelor de cercetare propuse    
sunt concretizate atât sub formă de 
publicații și contribuții la manifestări 
științifice consacrate, cât și prin produse 
specifice (e.g. seturi noi de indicatori 
climatici cu rezoluție spațială și temporală 
crescută,  în condițiile climatului prezent  
și a proiecțiilor viitoare, acoperind regiuni 
de interes pentru beneficiari – bazine 
hidrografice, bazinul Mării Negre, zone 
agricole; evaluări climatice diagnostic și 
estimări climatice prognostice la diferite 
scări de timp, pornind de la cea anuală 
până la cele decenale și seculare; hărți de 
risc la hazarde climatice).

În anul 2012, cercetătorii din secţia de 
climatologie au participat la proiectele 
europene EURO4M (Programul cadru 7 
de Cercetare Dezvoltare al Uniunii 
Europene), MASIMBRIS (Bursa Marie 
Curie postdoctorală de reintegrare, 
Programul PEOPLE al Uniunii Europene), 
SEERISK (Programul de colaborare 
transnațională din Sud-Estul Europei) şi 
CIRCLE2 (ERA-net). 

În cadrul proiectului European 
EURO4M, cercetǎtorii români și-au 
continuat activitatea având ca obiectiv,   
în Pachetul de Lucru 1, recuperarea de 
date din buletinele serviciului meteo-
rologic român pe perioada 1920-1950. În 
cadrul pachetului de lucru 3 al EURO4M 
(privitor la servicii și produse climatice), 
echipa Secției de Climatologie a calculat 
indicii Palmer de severitate a secetei 
pentru 113 stații ce acoperă teritoriul 
României (fig. 1). Alte produse climatice   

a căror proiectare a demarat în cadrul 
proiectului EURO4M, sunt climatologiile 
de vânt și val, realizate pentru domeniul de 
coastă și pentru cel cuprinzând întreg 
bazinul Mării Negre și indicii termici 
obținuți pentru aria protejată a Parcului 
Natural Lunca Mureșului (fig.  2).

În cadrul proiectului MASIMBIRS s-au 
atins obiectivele privitoare la studiul 
interacțiunii mare-atmosferă în bazinul 
Mării Negre. Modelul climatic RegCM a 
fost folosit într-o serie de experimente 
numerice pentru a evalua potențialul 
acestuia de a fi utilizat în aplicații (de 
exemplu, modele oceanografice) pentru 
Marea Neagră. Rezultatele numerice, 
comparate cu date de reanaliză (ERA-
INTERIM) și cu date provenind din 
produse satelitare, au arătat o bună 
concordanță în ce privește simularea 
valorilor vântului de suprafață la scară 
climatică, temperaturi ale aerului (T2m) 
supraestimate față de datele de referință 
precum și precipitații semnificativ subesti-
mate față de datele de referință. O altă 
temă de interes în cadrul proiectului 
MASIMBIRS a fost caracterizarea distri-
buției și variabilității umezelii la suprafața 
Mării Negre.

În cadrul reţelei ERA-net CIRCLE-2, 
cercetătorii români participă ca parteneri 
asociaţi. Obiectivele reţelei vizează coor-
donarea la nivel european a cercetărilor 
legate de impactul schimbării climatice şi 
adaptarea la acestea. Activitatea din 
cadrul reţelei a facilitat participarea unui 
cercetător român la întâlnirea de lucru a 
proiectului unde s-au dezbătut probleme 
privind adaptarea la schimbarea climatică 
în Europa.

Obiectivele principale ale proiectului 
SEERISK, care a demarat în iunie 2012 și 
la care participă și cercetătorii secției de 
climatologie (reprezentând Administrația 
Națională de Meteorologie în cadrul con-
sorțiului european) sunt să contribuie la 
sporirea coerenței  regionale în evaluarea 
riscurilor la hazarde naturale și pregătirea 
pentru minimizarea efectelor lor la nivel 
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Fig. 1. Configurațiile spațiale EOF 1 și EOF 2 și seriile de timp asociate (PC1 și PC2) ale 
indicelului Palmer de severitate a secetei autocalibrat. Pe lângă datele de observație de la 

113 stații au fost folosite datele unui ansamblu de modele regionale extrase din baza de date 
a proiectului FP6 ENSEMBLES.
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național și local, în special în cazul 
riscurilor generate de schimbarea climei 
în sud-estul Europei. Inspectoratul pentru 
Situații de Urgență din Arad este partener 
asociat în proiect. În anul 2012, 
cercetătorii români au contribuit la 
elaborarea unei metodologii comune de 
estimare a riscurilor legate de hazarde 
naturale, în contextul schimbării climei în 
regiunea Europei de Sud-Est, sub 
coordonarea colegilor de la Universitatea 
din Viena. Cazul de studiu ales de echipa 
româna este evaluarea riscului la valurile 
de căldură în municipiul Arad.

Principalele proiecte naționale la care 
cercetătorii Secției de Climatologie au 
participat în 2012 sunt KARSTHIVES și 
CLIMHYDEX, din cadrul PNCDI II. În 
proiectul KARSTHIVES, principalul 
obiectiv al cercetătorilor din Secția de 
Climatologie a fost să ofere suport pentru 

activitățile colectare și analizare de date 
meteorologice astfel încât să contribuie la 
evaluarea paleoclimatică a probelor 
prelevate din stalactitele colectate de 
colegii de la Institutul de Speologie al 
Academiei Române.

În proiectul CLIMHYDEX au fost înde-
plinite următoarele obiective propuse 
pentru anul 2012: calcularea indicilor 
sezonieri asociați evenimentelor extreme 
climatice/hidrologice; obținerea de rezul-
tate preliminare privind semnificația 
tendințelor generale și a salturilor în  
medie precum și caracteristicile variabi-
lității spațiale pentru extremele climatice/ 
hidrologice calculate; activități pentru 
realizarea unor seturi de date gridate      
de temperatură la rezoluție fină spațială 
(1km x 1km) și temporală (zilnice și la        
6 ore); extragerea datelor zilnice privind 
temperatura maximă/minimă și cantitatea 

 

Fig. 2. Temperatura medie la suprafață pe timpul zilei în verile intervalului 2002-2010 pentru 
Parcul Natural Lunca Mureșului (conturul verde). Datele satelitare folosite sunt cele 

Aqua MODIS. Se observă insula de caldură a orașului Arad (tonuri de roșu) și efectul de 
moderare a temperaturii datorat pădurii din Parcul Natural (nuanțele albastre)
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de precipitații rezultate din simulările a      
7 modele climatice regionale elaborate  în 
proiectul FP6 ENSEMBLES pentru 
perioada 1951-2100.

Temele proprii de cercetare la care 
cercetătorii Secției de Climatologie au 
lucrat în 2012 (îndeplinind obiective ce 
vizează asigurarea monitorizării meteo-
rologice și fundamentarea metodologică 
a activităților de meteorologie operați-
onală) sunt:

Fundamentarea Cercetării privind 
schimbările climatice în România, 
dimensiuni actuale ale încălzirii 
globale. Probleme de impact 
natural şi antropic, metode de 
adaptare şi prevenire;
Modelarea dinamico-statistică a 
evoluţiei sistemului climatic şi 
perfecţionarea prognozei anoma-

liilor climatice regionale cu antici-
paţie mare;

· Estimǎri ale fluctuaţiilor climatice 
regionale cu impact asupra preci-
pitaţiilor generatoare de debite 
maxime pe râuri în condiţiile 
schimbărilor climatice.

Rezultatele obținute în 2012 repre-
zintă o bază solidă pentru abordarea 
direcției generală și dezvoltarea cercetă-
rilor specifice de perspectivă avute în 
vedere în viitor. Rezultatele activităților   
de cercetare obținute în 2012 au fost 
fructificate atât prin publicarea de articole 
științifice cât și la realizarea de produse   
și servicii climatice, direcție ce va trebui 
amplificată în viitor (mai ales în ceea ce 
privește serviciile climatice).
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Impactul variabilității/schimbărilor climatice 
__ asupra culturilor agricole__

În anul 2012, în cadrul Laboratorului de 
Agrometeorologie,  cercetăr i le în 
domeniul impactului schimbări lor 
climatice asupra culturilor agricole s-au 
desfășurat atât în cadrul Programului 
„Asigurarea Veghei Meteorologice şi 
cercetarea schimbărilor climatice pentru 
protecţia oamenilor şi bunurilor împotriva 
fenome-nelor meteorologice periculoase 
A – Asigurarea  Veghei Meteorologice,   
AIII – Fundamentarea metodologică a 
activită-ților meteorologice operaționale”, 
cât și a proiectelor naționale de cercetare 
tip ADER în cadrul Planului sectorial 
p e n t r u  c e r ce ta r e -d e z vo l t a r e  a l  
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării, 
ADER 2020.

Obiectivul temei AIII-5 „Perfectio-
narea metodelor de evaluare și predicție  
a impactului fenomenelor meteorologice 
extreme (secetă, exces de umiditate, 
arșiță, caniculă, ger, grindină,etc) asupra 
culturilor agricole”, a urmărit evoluția 
resurselor termice în intervalul 1961-
2010, repartizate pe 3 perioade distincte, 
respectiv 1961-1990, 1971-2000 și 1981-
2010, pentru evidențierea variabilității      
la nivel regional a perioadelor cu risc 
termic.

Variaţiile factorului de stres termic   
se reflectă evident în evoluția culturilor 
agricole, funcție de caracteristicile de 
intensitate și durată ale fenomenului de 
”arșiță”, coroborat cu însușirile genetice 
ale plantelor cultivate, respectiv toleranța 
la temperaturile ridicate, capacitatea de 
refacere și rezistenţa la condițiile de   
stres, precum și stadiul de creștere și 
dezvoltare, etc. 

Zonalitatea fenomenului de “arșiță” 
în anotimpul de vară (valori medii multi-
anuale/1961-2010) la nivelul României 
semnifică vulnerabilitatea acestor zone    
la producerea riscului termic în lunile  
iunie-august.

Analiza perioadelor de câte 30 de   
ani a evoluției fenomenului de “arşiţă”      

 

în perioada 1961-2010 evidenţiază de 
asemenea o intensificare a acestui 
fenomen, cu precădere in perioada  1981-
2010, intensitatea acestui fenomen fiind 
ridicată şi chiar accentuată, figura 1.

1961-1990

 1971-2000

Fig. 1. Valori medii multianuale ale intensității 
fenomenului de „arșiță” iunie-august

 1981-2010
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Anul 2007 a fost un an de vârf din 
punct de vedere al stresului termic 
înregistrat în anotimpul de vară, la toate 
stațiile agrometeorologice analizate,    
cele mai mari valori s-au înregistrat la 
stația Giurgiu, respectiv 222.5 unități, iar 
în  vara anului 2010, intensitatea “arșiței” 
a  atins valori extreme tot la stația Girgiu 
(100.7 unități).

La nivelul Romaniei, în luna iulie 
2007, intensitatea cea mai accentuată      
a „arșiței” s-a înregistrat în intervalul       
14-24 iulie, când temperaturile maxime 
din aer s-au situat frecvent peste 
35...40°C, pe areale agricole extinse       
din sudul, sud-estul, estul și vestul țării.   
În data de 24 iulie 2007, temperaturile 
maxime din aer au atins valori deosebit  
de ridicate (40...44°C), local în Banat, 
Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova.

Cuantumul temperaturilor medii din 
aer sub 0°C (ΣTmed<0°C, XI-III/1961-
2010) înregistrate pe parcursul perioadei 
reci a anului agricol reprezintă unităţile    
de “frig” respectiv cantitatea globală de  
frig cumulată în intervalul 1 noiembrie-     
31 martie. 

În perioada noiembrie-martie, evo-
luţia regimului termic al aerului permite: 

caracterizarea iernilor din punct de 
vedere agrometeorologic (gradul    
de asprime, durata şi intensitatea 
frigului), 
condiţiile de iernare pentru cerea-
lierele de toamnă în diferite zone 
agricole.

În scopul evaluării condițiilor de 
iernare la culturile agricole s-a analizat 
indicele termic specific intervalului  
noiembrie-februarie 1961-2010, respectiv 
asprimea iernii (unități de frig), pentru       
3 intervale diferite, 1961-1990, 1971-2000 
și 1981-2010 (tabelul 1).

Zonarea acestui indice ca medie 
multianuală la nivelul României eviden-
ţiază faptul că în intervalul 1961-2010 
valorile medii ale unităților de “frig”       
sunt moderate: 254.1 unități de frig.  
Astfel, o iarnă blândă <200 unităţi de  “frig” 
s-a evidenţiat în Banat, cea mai mare 
parte a Dobrogei, Olteniei, local în nord-
estul, nord-vestul, sud-estul și sud-vestul 
Munteniei, sudul şi sud-estul Crişanei, 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelul 1. Unități de frig (Tmed<0°C) pe regiuni agricole, repartizate decenial, 
în perioada 1961-2010

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
       

1961-1990

 

1971-2000

 

1981-2010

 

Regiunea
 

Statia

 

anul

 

Unităţi

 
frig

 

Statia

 

anul

 

Unităţi

 
frig

 

Statia

 

anul

 

Unităţi
frig

Crişana

 

Chişineu

 
Criş

 

1963-
1964

 

-583,8

 

Chişineu

 
Criş

 

1984-
1985

 

-568,2

 

Chişineu

 
Criş

 

1984-
1985

 

-568,2

Banat
 

Sânnicolu 
Mare

 

1963-
1964

 

-535,4
 

Sânnicolau 
Mare

 

1984-
1985

 

-509,7
 

Sânnicolau 
Mare

 

1984-
1985

 

-509,7

Oltenia
 

Bechet
 

1962-
1963

 

-540,2
 
Bâcleş

 
1984-
1985

 

-502,8
 

Bâcleş
 
1984-
1985

 

-502,8

Muntenia  Ploieşti  1984-
1985  

-566,4  Ploieşti  1984-
1985  

-566,4  Ploieşti  1984-
1985  

-566,4

Dobrogea  Corugea  1984-
1985

 
-521,6  Corugea  1984-

1985
 
-521,6  Corugea  1984-

1985
 

-521,6

Moldova
 

Suceava
 

1984-
1985

 -801,9
 
Suceava

 
1984-
1985

 -801,9
 

Suceava
 

1984-
1985

 -801,9

Transilvania-
Maramureş

Miercurea 
Ciuc

1984-
1985

-1091,3
 

Miercurea 
Ciuc

1984-
1985

-1091,3
 

Miercurea 
Ciuc

1984-
1985

-1091,3
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nordul Maramureşului, normală (intensi-
tate moderată), 201-300 unităţi de “frig”, 
pe suprafeţe extinse din Maramureş, 
Crişana, Muntenia, sud-vestul Transil-
vaniei şi centrul Dobrogei, centrul 
Olteniei, sudul Moldovei; 301-400 unităţi 
de “frig”- iarnă rece (intensitate ridicată); 
în cea mai mare parte a Transilvaniei şi 
Moldovei; 401-600 unităţi de “frig”- iarnă 
deosebit de rece (intensitate deosebit de 
ridicată) în estul Transilvaniei şi nord-
vestul Moldovei; >601 unități de “frig” - 
iarnă foarte rece (intensitate accentuată), 
în zonele depresionare din estul Transil-
vaniei.(fig. 2).

Fig. 2. Valori medii multianuale ale unităților 
de frig-asprimea iernii (Tmed<0°C)

în perioada 1961-2010

Astfel, din analiza cuantumului 
temperaturilor medii diurne negative 
(∑Tmed<0°C) înregistrate în perioada      
1 noiembrie-31 martie se evidențiază o 
intensitatea medie a frigului ridicată în 
perioada 1961-1990, la majoritatea 
stațiilor analizate (fig. 3).

Cerinţele plantelor faţă de tempera-
tură/căldură sunt variabile în funcţie de 
specie (termofile, mezofile) şi fazele 
fenologice (germinare, încolţire, răsărire, 
înfrunzire, etc.). Pentru parcurgerea 
fiecărei faze fenologice este necesară 
atingerea anumitor praguri termice (sume 
de temperaturi) specifice fiecărui tip 
genetic de plante. Cantitatea insuficientă 
de căldură determină întârzierea produ-
cerii unor fenofaze sau prelungirea lor   

1961-1990

1971-2000

1981-2010

Fig. 3. Valori medii multianuale ale unităților 
de frig-asprimea iernii (Tmed<0°C)

(de exemplu răsărirea neuniformă) cu 
repercursiuni asupra recoltelor. Factorii 
climatici pot fi consideraţi factori de risc 
deoarece pot diminua semnificativ recol-
tele agricole atunci când se manifestǎ cu 
severitate, îndeosebi în perioadele critice 
de dezvoltare ale culturilor. 
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În concluzie, gradul de vulnera-
bilitate al speciilor cultivate la producerea 
riscului termic se stabileşte pe baza 
limitelor specifice de referinţă / nivele      
şi clase de risc, în scopul evaluării 
gradului de favorabilitate agroclimatică    
al suprafeţelor agricole pentru soiuri şi 
specii agricole cu diferite grade de 
rezistenţă la producerea acestora. 
Analiza fenomenelor agroclimatice de 
risc/stres termic implică deci, identificarea 
parametrilor şi pragurilor critice pe 
intervale calendaristice specifice care 
corespund cu parcurgerea proceselor de 
creştere şi dezvoltare a plantelor, precum 
şi pe întreaga perioadă de vegetaţie, 
stabilindu-se astfel şi gradul de favora-
bilitate din punct de vedere agro-
meteorologic pentru agricultură. 

Principalele rezultate obținute în 
cadrul celor 4 proiecte de cercetare 
naționale ADER în cadrul Planului 
sectorial pentru cercetare-dezvoltare al 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării, 
ADER 2020 au fost:

1. Proiectul Sistem de indicatori 
geo-referenţiali la diferite scări spaţiale    
şi temporale pentru evaluarea vulnerabi-
lităţii şi măsurile de adaptare a agro-
ecosistemelor faţă de schimbările  
globale/1.1.1/14.11.2011, din cadrul 
Planului sectorial pentru cercetare-
dezvoltare al Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale – ADER 2020. 

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

Partener 1: Institutul de Cercetări 
Pedologice și Agrochimice. 

Rezultate obţinute în anul 2012
Stabilirea caracteristicilor medii ale 
fiecărui parametru agrometeo-
rologic/agroclimatic;
Analiza spațio-temporală, pe peri-
oade diferite de timp și de interes 
agricol, respectiv decadă, lună, 
interval, sezon, an agricol sau   
valori multianuale a parametrilor/ 

fenomenelor agrometeorologice/ 
agroclimatice de risc/stres;
Identificarea arealelor agricole cu 
probabilitatea cea mai mare de 
producere față de evenimentele 
agrometeorologice extreme prin 
formarea unor bănci de date specia-
lizate – agrometeorologice/ agro-
climatice și specifice – agrotehnice, 
sisteme de cultură, sol, utilizarea 
terenurilor, producții, etc., care să 
permită studierea fenomenelor și 
efectelor, precum și stabilirea unor 
măsuri pe termen scurt, mediu și 
lung de diminuare a riscurilor.

2. Proiectul Sistem de inventariere, 
monitorizare şi evaluare a indicatorilor 
privind acordul cu directivele europene de 
agro-mediu specific fermelor de semi-
subzistenţă/ 3.3.1/14.11.2011, din cadrul 
Planului sectorial pentru cercetare-
dezvoltare al Ministerului Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale – ADER 2020. 

Coordonatorul proiectului: Institutul 
de Cercetări Pedologice și Agrochimice.

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

Rezultate obţinute în anul 2012:
Identificarea proceselor agro-
climatice în cadrul schemelor de    
tip DPSIR;
furnizarea informaţiilor climatice şi 
meteorologice pentru zonele repre-
zentative selectate în proiect;
Elaborarea schemelor de tip DPSIR 
pentru fiecare zonǎ/tip de fermǎ 
reprezentativǎ, diferenţiate pentru 
fiecare directivǎ/ reglementare/ 
convenţie care face obiectul  
monitorizǎrilor în domeniul agro-
mediului.

3. Proiectul Crearea de baze de date 
geo-referenţiale privind riscurile climatice 
regionale pentru principalele culturi 
agricole, horticole şi pentru speciile de 
animale domestice / 5.1.1/14.11.2011 din 
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cadrul Planului sectorial pentru cercetare-
dezvoltare al Ministerului Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale – ADER 2020.

Coordonatorul proiectului: Institutul 
de Cercetări Pedologice și Agrochimice.

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

Rezultate obţinute în anul 2012:
Definirea criteriilor şi caracterizarea 
parametrilor de risc agroclimatic 
funcţie de cerinţele culturilor agri-
cole faţă de variabilele de mediu, 
genotipul cultivat şi oferta agropedo-
climatică;
Utilizarea tehnicilor GIS în vederea 
realizării hărţilor tematice privind 
distribuţia spaţio-temporală a facto-
rilor de risc agroclimatic la nivelul 
suprafeţelor de interes agricol din 
România, cu referire la Regiunea 2 
de Dezvoltare (Sud-Est), pe baza 
criteriilor specifice privind analiza 
riscurilor agropedo-climatice (tip şi 
grad de risc, indicatori de secetă, 
îngheț/ger, arşiţă, etc) şi a tehnicilor 
SIG;
Analiza variabilităţii anuale şi 
deceniale privind resursele agro-
climatice (radiative, termice şi 
hidrice) la nivelul Regiunii 2 de 
Dezvoltare (Sud-Est), în contextul 
schimbărilor climatice actuale şi 
previzibile;
Utilizarea scenariilor climatice regio-
nale pentru crearea unei baze de 
date cu parametrii meteorologici în 
vederea utilizării modelelor agro-
pedoclimatice.

4. Proiectul Evaluarea riscului 
privind contaminarea cu micotoxine a 
producţiilor anuale de grâu din România/ 
8.1.1/14.11.2011 din cadrul Planului 
sectorial pentru cercetare-dezvoltare al 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale – ADER 2020.

Coordonatorul proiectului: Institutul 
de Cercetări Pedologice și Agrochimice.

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

Rezultate obţinute în anul 2012:
Caracterizarea condiţiilor agro-
meteorologice ale anului agricol 
septembrie 2011 – august 2012, 
pentru cultura grâului de toamnă;
Determinarea regimului hidrotermic 
din aer şi sol în perioada însămân-
ţărilor de toamnă, în cultura grâului 
de toamnă, pentru perioada sep-
tembrie 2011– august 2012,
Prezentarea stării de vegetaţie a 
culturilor de toamnă la intrarea în 
repausul vegetativ, în perioada 
septembrie 2011– august 2012,
Analiza în dinamică a precipitaţiilor 
şi efectele acestora asupra stării de 
vegetaţie şi productivităţii culturilor, 
evoluţia regimului termic cu impact 
asupra datelor de producere a 
fazelor fenologice la principalele 
culturi agricole.

5. Proiectul international WATER 
CoRe – Lipsa apei şi seceta – Activităţi 
coordonate în regiunile europene/0541R2 
din cadrul Programului INTERREG IV C. 
Administrația Națională de Meteorologie 
este partenerul 11 în cadrul acestui  
proiect coordonat de Ministerul Mediului, 
Energiei, Agriculturii și Protecției Consu-
matorului din Hessen, Germania.

Printre rezultatele proiectului în anul 
2012 se număra:

participarea României la elaborarea 
Newsletter VIII, IX si X din cadrul 
proiectului;
elaborarea  a 
contribuției Administrației Naționale 
de Meteorologie pentru platforma   
e-learning în vederea definitivării 
formei finale;
contribuție la elaborarea "Ghidului 
de Bune Practici” ce are ca obiectiv 
identificarea de soluţii practice 
privind problema deficitului de apă şi 
a fenomenului de secetă în Europa;

unei prime variante



87

     RAPORT ANUAL  2012

traducerea "platformei" de schimb 
de experienţă (e-learning) ce va 
cuprinde recomandări privind opor-
tunităţile de colaborare în cadrul 
unui parteneriat, planuri de acţiune 
la nivel regional,  precum şi reali-
zarea unei aplicaţii e-learning 
structurate pe module tematice, 
care să aibă în vedere recomandări 
privind strategiile de abordare.

6. Proiectul internațional „A struc-
tured network for integration of climate 
knowledge into policy and territorial 
planning” (ORIENTGATE), ce are ca 
obiectiv crearea unui parteneriat durabil 
între entităţile care produc şi aplică 
cunoştinţe şi studii experimentale pentru  
a coordona efortul pentru adaptarea la 
schimbările climatice a ţărilor din sud-
estul Europei. Responsabil Proiect: 
CMCC – Centrul Euro-Meditarenean 
pentru Schimbări Climatice, din Puglia, 
Italia.

Pentru realizarea obiectivelor în 
anul 2012 pentru acest proiect au fost 
studiați indicii agrometeorologici termici  
și hidrici caracteristici, în scopul stabilirii 
gradului de favorabilitate pentru agricul-
tură, la nivelul zonelor de interes agricol 
Covasna și Olt.

Pentru evaluarea condiţiilor agro-
meteorologice din perioada cu cerinţe 
maxime faţă de apă ale culturilor agricole 
(iunie-august) s-au prelucrat date privind 
intensitatea şi durata fenomenului de 
„arşiţă” (fig. 4).

De asemenea, pentru evaluarea 
necesarului de apă al culturilor agricole,  
s-a studiat evoluția decenială a precipi-
tațiilor anuale în perioada 1961-2010 la 
nivelul stațiilor cu program meteorologic 
din zona pilot (fig. 5).

Fig. 4. Intensitatea „arșiţei”, în intervalul 
iunie-august 2007 si 2012
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Fig. 5. Evoluția decenială a precipitațiilor 
anuale / 1961-2010

Rezultate obţinute în anul 2012:
Stabilirea a 2 zone pilot în zona 
Covasna și Caracal, cu diferite 
condiții agropedo-climatice;
Analiza diferitelor structuri de culturi 
agricole (grâu de toamnă, porumb, 
floarea-soarelui și cartof);
Combinarea Modelelor de recoltă 
tip CERES și Sistem Tehnologic 
Decizional Suport (DSSAT), în cu 
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predicțiile modelelor climatice 
regionale (RegCMs), perioada 
2021-2050 și 2071-2100;
Simulari climatice pe baza unor 
secvențe tehnologice specifice: 

__ Teledetecție și Sisteme  Informaționale Geografice __

utilizarea de genotipuri diferite, 
aplicarea de norme de irigații 
diferite, utilizarea de tipuri de sol 
diferite, schimbarea datei semă-
natului, etc.

LIFE CLEANWATER

Obiectivul principal al proiectului LIFE 
CLEANWATER (Sistem integrat pentru 
protecţia şi analiza stării şi a evoluţiei 
apelor ameninţate de poluarea cu azot - 
LIFE09 ENV/RO/000612) îl constituie 
realizarea unui instrument de decizie în 
managementul durabil al resurselor de 
apă la nivelul unui bazin hidrografic,     
prin utilizarea modelării matematice ca 
suport pentru determinarea bilanţului     
de nutrienţi din resursele de apă de 
suprafaţă şi subterane, pe baza unor 
tendinţe şi scenarii predefinite privind 
evoluţia activităţilor umane, în contextul 
schimbărilor climatice. Rezultatele aplica-
ţiei, prin identificarea zonelor potenţial 
vulnerabile în bazinul hidrografic Bârlad, 
vor contribui la îmbunătăţirea programului 
de măsuri de protecţie a resurselor de  
apă precum şi a sistemului de monitoring 
integrat al apelor de suprafaţă şi subte-
rane utilizat în procesul de revizuire a 
numărului de zone desemnate vulne-
rabile. Rezultatul proiectului constă în 
realizarea unui sistem suport dezvoltat  
pe platformă GIS pentru determinarea 
zonelor vulnerabile la nitraţi în vederea 
elaborării strategiilor de utilizare durabilă 
a resurselor de apă la nivel de bazin 
hidrografic în condiţiile schimbărilor 
climatice din România. Cu ajutorul siste-
mului informatic integrat se vor putea 
identifica zonele potenţial vulnerabile la 
poluarea cu nitraţi şi măsurile care  
trebuie să fie aplicate pentru protecţia 
resurselor de apă şi menţinerea stării 
ecologice bune a apelor.

În anul 2012, conform planului de 
realizare al proiectului, au fost realizate 
urmatoarele:

Finalizarea colectării datelor de 
teren: localizarea cu GPS-ul a 
surselor de poluare din Bazinul 
Bârlad (ferme agrozootehnice, etc), 
localizarea fântânilor și forajelor, a 
stațiilor de epurare a apei, a 
secțiunilor hidrografice din Bazinul 
Bârlad (fig. 1);

Fig. 1. Campania de măsurători 

pentru localizarea cu GPS-ul a forajelor – 

Forajul Dorăști

Realizarea bazei de date geospa-
țiale: limite administrative, localități, 
rețeaua de drumuri și căi ferate, 
rețeaua hidrografică (râuri și lacuri), 
modelul numeric al terenului, acope-
rirea/utilizarea terenului, stațiile 
hidrologice și meteorologice, etc.
 (fig. 2);
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Fig. 2. Baza de date geospațială pentru Bazinul Bârlad
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Georeferențierea bazei de date 
cartografice pentru sistemul GIS ce 
va fi dezvoltat în cadrul proiectului 
Life CLEANWATER;

Fig. 3. Structura arhidetcturii sistemului on-line OpenGIS pentru protecția și analiza stării și 
evoluției apelor poluate cu azot

Stabilirea arhitecturii sistemului    
on-line OpenGIS pentru protecția și 
analiza stării și evoluției apelor 
poluate cu azot (fig. 3);

A fost începută dezvoltarea sis-
temului on-line OpenGIS pentru 
protecția și analiza stării și evoluției 
apelor poluate cu azot (fig. 4);

A fost începută aplicația pentru 
gestionarea gunoiului de grajd la 
nivel de comună și de fermă. 
Aceasta este dezvoltată în MATLAB 
(fig. 5

Fig. 4.  Exemplu interfață a sistemului on-line OpenGIS pentru protecția și analiza stării și 
evoluției apelor poluate cu azot
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Fig. 5.  Aplicație pentru gestionarea gunoiului de grajd la nivel de fermă și comună

• Proiect DROMOSIS: Monitorizarea 
secetei utilizând date in-situ și de 
teledetecție

Etapa 1. Estimarea cerințelor utilizatorilor 
și proiectarea modelului experi-
mental preliminar

Principalele obiective ale proiec-
tului DROMOSIS sunt proiectarea, 
dezvoltarea și demonstrarea unui model 
experimental pentru monitorizarea 
secetei și construirea/implementarea    
de indicatori de secetă îmbunătățiți. 
Rezultatele modelului experimental 
DROMOSIS vor fi folosite în procesul 
general de management al secetei cât și 
în cadrul viitorului serviciu european de 
schimbări climatice GMES sub umbrela 
programului Inițiativa pentru Schimbări 
Climatice. Scopul principal al serviciului 
este de a pune la dispoziția comunității 
științifice un răspuns adecvat și în timp  
util pentru monitorizarea schimbărilor 
climatice utilizând date satelitare. În 

cadrul acestui program au fost definite  
mai multe Variabile Climatice Esențiale 
(Essential Climate Variables – ECV) a 
căror monitorizare se consideră a fi 
primordială în înțelegerea fenomenelor 
care guvernează schimbările climatice.

Obiectivul principal al etapei ce a  
fost realizată în anul 2012 a fost elabo-
rarea modelului experimental care va fi 
dezvoltat, în acord cu practicile curente de 
monitorizare a secetei și cu cerințele 
specifice ale utilizatorilor.

În anul 2012, conform planului de 
realizare al proiectului au fost realizate 
următoarele:

1. Stabilirea zonei test: Stațiunea     
de Cercetare – Dezvolatre Agricolă 
Caracal.

2. Proiectarea preliminară a mode-
lului experimental. În acest sens  
au fost stabilite datele de intrare  
ale modelului constând în date     
in-situ ce provin de la rețeaua de 
stații meteorologice și agrometeo-
rologice (cantitatea și tipul de 
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precipitații, temperatura aerului, 
viteza și direcția vântului, umidi-
tatea solului, evapotranspirația, 
date fenologice privind culturile 
agricole analizate) și date de 
teledetecție (date satelitare de 
rezoluție medie – date MODIS și  
de rezoluție înaltă – Landsat, 
Spot). Din datele de teledetecție 
vor fi estimați o serie de indici de 
vegetație utili în monitorizarea 
secetei: Indicele de vegetație 
diferență normalizată (Normalized 
Difference Vegetation Index – 
NDVI), fracțiunea de radiație ab-
sorbită de acoperirea vegetală 
(Fraction of Absorbed Photosyn-
thetically Active Radiation Index – 
fAPAR), Indicele de vegetație 
intensificat (Enhanced Vegetation 
Index – EVI), Indicele de apă 
diferență normalizată (Normalized 
Difference Water Index – NDWI), 
Indicele de secetă diferență nor-
malizată (Normalized Difference 
Drought Index – NDDI). Pe baza 
acestor date va fi dezvoltat un 
indice compozit – DROMOSIS 
Drought Index – DDI.

3. Pentru monitorizarea informaţiilor 
adiţionale asupra ciclului sezonal  
şi a frecvenţei perioadelor de 
umiditate deficitare se vor folosi 
indicatori de secetă care se 
bazează pe precipitaţii, tempera-
tura aerului, evapotranspiraţie, 
respectiv bilanţul apei în sol: 
Indicele global de umiditate 
(Thorntwaite), Umiditatea solului, 
Umiditatea relativă (Ur), Indexul 
standardizat al Precipitaţiilor dez-
voltat de McKe (1993) (SPI), 
Indicele Penman Monteith.

4. A fost stabilită arhitectura mode-
lului software. 
Aceasta va cuprinde:

– Baza de date, într-un format 
specific care să permită 

operarea funcțiilor multi-
senzor;

– Modul de date pentru calibra-
rea, normalizarea și unifor-
mizarea acestora în vederea 
utilizării ulterioare;

– Set de proceduri de interpolare 
adiacente modului de ingestie, 
în special pentru prelucrarea 
datelor in-situ;

– Interfata client (utilizator) ergo-
nomica și prietenoasa, impre-
ună cu un dashboard, astfel 
încat utilizatorul să poată 
vizualiza diferite tipuri de    
hărți ale indicilor de secetă     
și să interacționeze cu vectori 
externi (drumuri, land cover, 
delimitări administrative, etc.);

– Meniu indicide secetă, inclusiv 
DDI;

– Funcții de tipărire/salvare șan-
tiere și/sau hărți cu reprezen-
tarea spațială a indicilor de 
secetă.

• Proiectul: Mitigation drought in 
vulnerable area of the Mureș Basin – 
Reducerea secetei în zona vulnerabilă 
a Bazinului Mureş (MIDMUREȘ 07.0316/ 
2010/582303/SUB/D1)

Proiectul MIDMUREȘ îşi propune să 
testeze tehnologii, tehnici sau practici 
special concepute,  în scopul de a diminua 
efectul secetei în bazinul râului Mureş. 
Problemele prioritare sunt: conservarea 
apei pluviale şi a apelor de suprafaţă, 
forme alternative de irigare, măsuri de 
economisire eficientă a apei şi culturi 
consumatoare de mai puţină apă.

Zona de studiu este axată pe regiunile 
agricole care aparţin oraşului Pecica, din 
sub-bazinele Ier şi Crac şi bazinul inferior 
al râului Mureş. Altitudinea medie în zona 
de studiu este cuprinsă între 100-170 m, 
cu o pantă medie mai mică de 10°.

Pentru protejarea resurselor de apă 
Proiectul MIDMUREȘ îşi propune:
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implementarea politicii apei a UE 
aflată în vigoare, prin utilizarea 
tuturor oportunităţilor oferite de 
cadrul actual;
stimularea integrării obiectivelor 
politicii apei şi a obiectivelor altor 
politici; în acest sens trebuie  
făcute compromisuri, pe baza  
unei înţelegeri mai bune a cos-
turilor şi beneficiilor – atât ale 
activităţilor economice, cât şi ale 
managementului resurselor de 
apă; 
completarea cadrului politic actual, 
în special în ceea ce priveşte  
cantitatea de apă, eficienţa utili-
zării ei şi adaptarea la schimbările 
climatice.
 
În cadrul proiectului European 

MIDMUREȘ, în anul 2012, Laboratorul de 
Teledetecţie şi SIG a obţinut următoarele 
rezultate:

– S-a monitorizat starea de 
vegetaţie a culturilor agricole folosind 
imagini satelitare (s-au utilizat imagini 
SPOT/VEGETATION – NDVI sinteza pe 
10 zile – figura 6, TERRA/MODIS – LAI 
sinteza pe 7 zile – figura 7, NDVI, NDWI   
şi EVI sinteza pe 16 zile).

• Proiectul: “Platformă geospațială 
suport pentru managementul situa-
țiilor de urgență –  GEODIM”

Proiectul GEODIM îşi propune:
– să dezvolte un serviciu național 

pentru managementul situațiilor de 
urgență, folosind informații geospațiale  
pe baza cărora vor fi realizate produse 
complexe specifice fiecărei faze ale 
acestui proces, respectiv: pregătire/ 
prevenire, răspuns de urgență și recon-
strucție. Proiectul va identifica cerințele 
utilizatorilor și va ține cont de acestea în 
definirea serviciului;

Fig. 6. Indicele de vegetaţie 'Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)'
pentru perioada 21-30.09.2011 la nivelul ţării
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Fig. 7. Indicele de vegetaţie 'Leaf Area Index (LAI)'
pentru perioada 14-21.09.2011
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– să reunească toate serviciile actuale 
(SIGUR, GMES ERS, International 
Charter, UN-SPIDER) în cadrul unui 
singur serviciu de management al 
situațiilor de urgență în România. 
Proiectul va înființa un centru de date  
care va conține imagini satelitare de 
arhivă și imagini achiziționate în timpul 
dezastrelor, date culese din teren         
(in-situ) și diferite tipuri de date auxiliare, 
care vor fi stocate în baze de date 
geospațiale. În plus, Centrul de date va 
încorpora și algoritmi avansați pentru 
procesarea înregistrărilor satelitare, care 
vor fi integrați în fluxuri de procesare 
complexe, adaptate pentru fiecare tip de 
dezastru în parte;

– să dezvolte expertiza specialiștilor 
români, atât în participarea la acțiuni 
locale (apeluri de urgență în cadrul 
SIGUR, GMES-ERS, International Char-
ter, UN-SPIDER), cât și în acțiuni desfă-
șurate în cadrul Oficiului Regional UN-
SPIDER, oferind sprijin și asistență altor 
țări afectate de dezastre;

– să realizeze acorduri de cooperare 
cu autoritățile guvernamentale și locale, 
protecția civilă, Inspectoratul General 
pentru Situații de Urgență, institute de 
cercetare-dezvoltare, universități pentru 
a asigura o bună desfășurare a activi-
tăților de reducere a riscului de dezastru 
și de răspuns rapid în cazul situațiilor de 
urgență.

În cadrul proiectului GEODIM, în   
anul 2012, Laboratorul de Teledetecţie    
şi SIG  a obţinut următoarele rezultate:

Crearea grupului utilizatorilor Pro-

iectului GEODIM. Sunt detaliate 

instrumentele folosite de membrii 

consorțiului GEODIM pentru înțele-

gerea nevoilor potențialilor utiliza-

tori: întâlniri directe, chestionare 

specifice.

Analiza și documentarea cerințelor 

utilizatorilor. Au fost identificate și 

documentate standardele, progra-

mele și inițiativele legale care vor   

sta la baza implementării serviciului 

GEODIM (ex: Open Geospatial 

Consortium, Directiva INSPIRE, 

Programul european de monitori-

zare a Pământului – GMES) și au 

fost clar documentate șase categorii 

de cerințe tehnice ale utilizatorilor, 

sintetizate ca un chestionar (cerințe 

generale, cerințe referitoare la date, 

cerințe referitoare la funcționalitate, 

cerințe de securitate, cerințe soft-

ware și cerințe hardware);

Crearea site-ului web al proiectului  

(fig. 8);

Crearea strategiei de diseminare. 

Utilizatorii potențiali ai rezultatelor 

serviciului GEODIM se pot grupa în   

2 categorii: 

1. Cei care intervin în momentul 

producerii catastrofelor (ex: 

inundaţii, alunecări de teren) și 

acționează imediat:

• Inspectoratul General pentru 

Situații de Urgență;

• Ministerul Mediului şi Pădurilor.

2. Cei care intervin după produ-

cerea dezastrelor pentru înde-

părtarea efectelor:

• Ministerul Agriculturii și Dezvol-

tării Rurale;

• Ministerul Transporturilor și 

Infrastructurii; 

• Agenția Națională de Cadastru 

și Publicitate Imobiliară (suport 

geospațial);

• Ministerul Mediului Pădurilor.

.

 Activitățile de diseminare. Proiectul 

a fost diseminat la manifestări ştiinţifice 

naţionale şi internaţionale (poster şi 

lucrare).
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Fig. 8. Captură de ecran cu site-ul GEODIM

• Îmbunătăţirea metodologiilor   

de aplicare a tehnicilor de teledetecţie 

necesare studiului  dinamicii  acope-

ririlor vegetale, a evaluării resurselor 

de apă din stratul de zăpadă,  pentru 

prevenirea şi supravegherea zonelor 

cu risc de inundaţii

Tema A.III.1 vizează utilizarea și 
perfecţionarea metodologiilor de aplicare 
a tehnicilor de teledetecţie pentru supra-
vegherea zonelor cu risc de inundaţii şi 
este structurată astfel: într-o primă fază, 
testarea metodologiilor de aplicare a 
tehnicilor de teledetecţie și SIG în vede-
rea determinării rezervelor de apă stocate 
în stratul de zăpadă în sezonul iarnă-
primăvară 2011-2012 în bazinele hidro-

grafice carpatice de interes hidro-
energetic şi alimentări cu apă, a doua 
parte fiind destinată studiului dinamicii 
acoperirii vegetale.

Având în vedere importanța cunoaş-
terii cantității de apă cantonate în stratul 
de zăpadă din zona montană pentru a 
putea prevedea și preveni eventuale 
fenomene de risc (în special inundaţii),    
în lunile noiembrie, decembrie 2011 şi 
ianuarie-aprilie 2012 a fost urmărită 
evoluţia parametrilor de grosime şi 
densitate a stratului de zăpadă în  
bazinele montane în studiu şi au fost 
descărcate imagini satelitare MODIS   
fără acoperire noroasă, din aceeaşi 
perioadă, pentru delimitarea suprafeţelor 
acoperite cu zăpadă.
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Pe baza datelor în flux rapid preluate 
de la staţiile meteorologice din zonele    
de interes, corelate cu alte informaţii 
disponibile, au fost realizate estimări ale 
rezervelor de apă stocate în stratul de 
zăpadă pentru bazinele Argeş, Bistriţa, 
Doftana, Lotru, Someşul Mic şi Râul 
Mare. Acestea au rezultat din calculul 
rezervei de apă din stratul de zăpadă pe 
etaje altitudinale şi tipuri de acoperire 

3
vegetală, exprimate volumetric (mil./m ) 

2
şi în strat mediu de apă (l/m ). 

Evaluarea s-a efectuat pe etaje 
altitudinale si pentru diferite categorii     
de terenuri, precum si la diferite momente 
ale sezonului de topire a zăpezii-
scurgere, având o deosebită importanță 
pentru serviciile de prognoză si unităţile 
de gospodărire a apei, precum si pentru 
întreprinderile de exploatare a lacurilor de 

acumulare. 
În figura 9 este prezentată spre 

exemplificare evaluarea zăpezii realizată 
pentru bazinul hidrografic Argeş, pentru 
datele de 31 ianuarie, 15 februarie și       
15 martie  2012, iar în figura 10 estimarea 
efectuată pentru bazinul Someşul Mic 
(utilizând produsul Snow Cover Extent de 
la MODIS).

Pentru estimarea distribuţiei spaţiale 
a învelişului nival şi o delimitare corectă  a 
liniei zăpezii au fost preluate imagini 
satelitare MODIS Terra şi Aqua, figurile  
11 a şi b). 

Aceste imagini au fost combinate cu 
Modelul Numeric al Terenului şi comple-
tate cu valorile grosimii zăpezii, primite  
de la staţiile meteorologice, asociate 
aceleiaşi date la care a fost preluată 
imaginea (figurile 12 a şi b).

Fig. 9. Bazinul hidrografic Argeş (zona carpatică) şi rezultatele evaluării pentru 31 ianuarie 2012
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Fig. 10. Bazinul hidrografic Someşul Mic şi rezultatele evaluării
pentru 15 februarie şi 15 martie 2012

Fig. 11. a) Imagine Terra MODIS din 19.02.2012 (subset centrat pe Câmpia Română şi zona 
Carpaţilor Meridionali), unde sunt localizate şi o parte dintre bazinele hidrografice în studiu: Râul 
Mare, Lotru, Argeş, Doftana ; b) Combinaţia de benzi spectrale 7,2,1 (diferenţiere zăpadă-nori)

Fig. 12. a) Imagine satelitară Terra MODIS, rezoluţie 250 m, din 19 februarie 2012 
+ SRTM + valorile grosimii zăpezii ; b) Imagine satelitară Terra MODIS (combinaţie de benzi 

7,2,1) din 14 martie 2012 + SRTM (zăpadă în Câmpia Romană - cyan)

  Nori  

 Zăpadă  

  a  

a

 b

 b
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În realizarea acestor evaluări, s-a 
avut în vedere crearea unui sistem 
eficient de obţinere, analiză şi prezentare 
a informaţiilor, util pentru prognoza şi 
gospodărirea resurselor de apă provenite 
din stratul de zăpadă, cât şi pentru factorii 
de management şi decizie.

În cadrul temei: Studiul privind 
consecinţele fenomenelor meteorologice 
extreme în România folosind tehnicile   
de teledetecţie şi SIG, a fost elaborată     
o metodă de prelucrare a imaginilor din 
domeniul microundelor, date de tip SAR 
(Synthetic Aperture Radar). Imaginile 
satelitare din domeniul microundelor  
sunt de tip SAR (Synthetic Aperture 
Radar), ASAR (Advanced Synthetic 
Aperture Radar), SMOS (Soil Moisture 
and Ocean Salinity), TerraSAR-X și 
RADARSAT. Imaginile satelitare de tip 

SAR provin de la satelitul ERS (European 
Remote Sensing Satellite), imaginile 
ASAR de la ENVISAT (Environmental 
Satellite), imagini furnizate de Agenția 
Spațială Europeană (ESA).

Metoda cuprinde următoarele etape:
– vizualizarea imaginii suprapusă pe 

relieful României;
– referențirea imaginii; 
– calibrarea imaginii;
– reprezentarea benzilor de amplitu-

dine și intensitate;
– filtrarea imaginilor pentru înlătura-

rea zgomotului.

În figura 13 este prezentată imagi-
nea ERS de tip SAR PRI cu orbita 57476, 
din data de 18 aprilie 2006 suprapusă 
peste România. 

Fig. 13. Imaginea ERS din data de 18 aprilie 2006 
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Pentru eliminarea zgomotului de tip 
speckle imaginile sunt filtrate cu ajutorul 
filtrelor Gamma și Lee, filtre care conservă 
rezoluţia radiometrică, figura 14 și 15.

Fig. 14.  Imaginea ERS SAR 22.06.2004      

Fig. 15. Imaginea ERS SAR 22.06.2004 
filtrata

• Proiectul CryoLand (2011-2014), FP7-
SPACE-2010-1: GMES Service Snow and 
Land Ice (www.cryoland.eu)

Administraţia Naţională de Meteo-
rologie participă, începând cu 1 februarie       
2011, alături de alte nouă instituţii şi 
companii private din Europa la proiectul 
CRYOLand, finanţat de Comisia Euro-
peană, în cadrul FP7. 

Proiectul CryoLand se adresează 
unei teme socio-economice relevante în 
special cetăţenilor europeni şi anume 
monitorizarea cu o foarte mare acurateţe   
a zonelor acoperite cu zăpadă şi gheaţă, 
gheţarii, râurile şi lacurile îngheţate. În 
acest sens, serviciul care va fi dezvoltat  
va îmbunătăţi managementul activităţilor 
economice şi ecologice privind zăpada    
şi gheaţa pe zona Europei. CryoLand va 
capitaliza investiţiile din sectorul spaţial 
realizate în Europa dar şi din afara ei     
prin utilizarea datelor satelitare furnizate 
de diferite platforme spaţiale, care sunt o 
excelentă sursă de informaţii pentru 
monitorizarea şi cuantificarea para-
metrilor caracteristici zăpezii şi gheţii în 
timp real.

În conformitate cu planul de realizare 
al proiectului, în perioada 01.02.2012 - 
31.12.2012 au avut loc următoarele 
activităţi:
• WP3: Interoperabilitate, Integrarea 

Serviciilor şi Accesul Utilizatorilor:
– WP.3.3. Definirea şi proiectarea 

Serviciilor de Reţea;
–  WP.3.5. Testarea sistemelor;
– WP.3.6. Generarea de indicații     

și recomandări pentru părțile 
interesate;

–  WP.3.7. Validarea și acceptarea;
– WP.3.8. Transferul în faza pre-

operațională și menținerea în 
funcțiune a sistemului pre- 
operațional;

__ Sateliții meteorologici __
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• WP4: Îmbunătățirea și Validarea 
Produselor caracteristice Stratului de 
Zăpadă: 

– WP.4.1. Produsele satelitare 
caracteristice stratului de zăpa-
dă obținute folosind informația 
spectrală din domeniul optic.

•  WP6: Activități de Suport și Pregătire a 
Utilizatorilor produselor CRYOLand:

– WP.6.1. Instrumente pentru 
comunicarea și coordonarea 
grupului de utilizatori. 

– WP.6.3. Întâlnirea cu grupul de 
utilizatori

•  WP7: Integrarea Datelor:
– WP.7.1. Identificarea seturilor de 

date relevante;
– WP.7.2. Dezvoltarea modelelor 

de date și a interfețelor;
– WP.7.3. Instalarea seturilor de 

date de test și validarea proce-
durilor.

• WP8: Evaluarea Serviciului de Monito-
rizare a Zăpezii și Gheții de la suprafața 
Solului:

–  WP.8.1. Proceduri de validare.

•  WP11: Activități de Diseminare:
– WP.11.1. Diseminare; Pregatirea 

și distribuirea de materiale 
promoționale, broșuri

Obiectivul principal al proiectului 
CryoLand este crearea unui serviciu 
operațional GMES care să furnizeze 
pentru întreg teritoriul european măsu-
rători cantitative ale acoperirii terestre cu 
zăpadă și gheață, a conținutului în apă al 
stratului de zapadă, etc. 

Produsele CryoLand pot fi accesate 
online folosind GeoPortal-ul CryoLand. 
Harta interactivă, ca instrument de    
lucru, îmbină un serviciu de vizualizare 
(WMS – Web Mapping Service) cu unul  
de descărcare a datelor (WCS – Web 
Coverage Service).

Vizualizarea datelor și localizarea 
zonelor de interes este facilitată de 
posibilitatea accesării unor straturi de 
bază și a unor straturi tematice în cadrul 
hărții interactive, de existența legendei, a 
instrumentelor de navigare și a funcționa-
lităților (fig. 1).

Fig. 1. Exemplu de produs CryoLand: Acoperirea cu zăpadă (Fractional Snow Cover - Optical),
la data: 07.12.2012



Şcoala Naţională de Meteorologie (SNM) 
a gestionat în cadrul  Programului de 
educaţie şi pregătire profesională 
următoarele acţiuni: 

  –  
În sprijinul direct al activităţilor de 
prognoză a vremii:

Aplicaţii ale termodinamicii în 
prognoza meteorologică – 27 parti-
cipanţi; 
Instructaj în aerologie pentru 
tehnicieni – 8 participanţi;
Instruire în probleme de now-
casting”  la SRPV-uri;
Platforma de e-learning – „Module 
de meteorologie generală” – 40 
cursanţi;
Curs antigrindină – 15 participanţi;
Meteorologie generală după docu-
mentaţie Meteo France – 41 parti-
cipanţi.

 – derulat în perioada 
aprilie 2011 – martie 2012, cu 
participarea a 13 cursanţi şi a inclus 
următoarele:

Studiul disciplinelor: „Meteorologie 
sinoptică şi mezoscară”;
Studiul disciplinelor: „Meteorologie 
Fizică  &  Meteorologie Dinamică 
& Climatologie”, – învățământ ID,  
testare on-line, două ateliere de 
lucru cu frecvenţă,  practici opera-
ţionaleș
Elaborarea  proiectelor finale.

 – derulat în 
perioada septembrie 2011 – februarie 
2012 cu participarea a 11 cursanţi, 
studiu în sistem e-learning a docu-
mentaţiei disciplinei: “Meteorologie 

Formare Profesională Continuă

Programul de Formare de Bază în  
Meteorologie

Programul de Formare Iniţială în 
Meteorologie – Stagiu de pregătire 
iniţială în meteorologie

ŞCOALA NAŢIONALĂ DE METEOROLOGIE

Generală”, 5 teste on-line, 5 labo-
ratoare de seminarizare şi aprofun-
dare a cunoştinţelor și un coloviu de 
absolvire. 

 
–  s-au realizat instrumentele de eva-
luare pentru toate unităţile de compe-
tenţă specifice ocupaţiei de tehnician 
meteorolog.

 s-a desfă
şurat prima parte a 

cu participarea a 3 specialişti din 
servicii le meteorologice vecine 
României. Scopul activităţilor de 
training au fost acelea de a aprofunda 
cunoştinţele meteorologilor previzio-
nişti participanţi la curs în domeniul 
prognozei imediate de tip nowcasting, 
folosind tehnici de teledetecţie, date  
de observaţii şi noţiuni de prognoză 
numerică  a vremii. Programul de pre-
gătire a celor 3 participanţi a constat    
în dezvoltarea de competenţe în emi-
terea de avertizări nowcasing, inter-
pretarea şi utilizarea produselor radar 
Doppler şi satelitare şi elaborarea unui 
proiect adaptat activităţii operaţionale 
din serviciul propriu al participantului    
(dezvoltarea de proceduri opera-
ţionale).

Cursul de specializare în Meteo-
rologie – Elemente de dinamică a 
atmosferei derulat în perioada 5-         
7 noiembrie 2012, cu participarea a   
10 meteorologi din Administraţia 

Programul de Evaluarea Compe-
tenţelor a Tehnicienilor Meteorologi

Sub coordonarea Şcolii Naţionale 
de Meteorologie, în cadrul Adminis-
traţiei Naţionale de Meteorologie, în 
urma acordului cu Organizația 
Meteorologică Mondială -

Cursului Inter-
naţional “On-the-job training severe 
weather forecasting and warnings” 
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Naţională de Meteorologie, a avut ca 
scop implementarea cunoştinţelor de 
dinamică în interpretarea dinamică a 
unor fenomene meteorologice majore 
deasupra României.

În cadrul Comitetului Sectorial  de 
Formare Profesională în Protecţia 
Mediului,  SNM s-a implicat în proiectele 
europene POSTDRU: “PROMEDIU”, 
“PRO COMPETENT” şi “SOMEDIU”. 



PROGRAME/PROIECTE 
NAŢIONALE ŞI INTERNAȚIONALE
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PROGRAMUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE DERULAT ÎN ANUL 2012

CONTRACTE DE CERCETARE CU FINANŢARE MIXTĂ CARE S-AU DERULAT 
ÎN ANUL 2012

Arhive climatice de carst – o abordare 
integrată pentru studierea și modelarea 
oscilațiilor climatice rapide
KARST

PERIOADA         
DERULARE

DENUMIRE CONTRACTOR

Institutul de Speologie Emil 
Racoviță

2010-2012

   

   

   

Nr. crt.  ACRONIM  FINANȚATOR  
1

 
CRYOLAND

 Uniunea Europeană  
2

 
WATER CORE

 
Uniunea Europeană

 
3

 
MASIMBIRS

 
Uniunea Europeană

 4

 

SEERISK

 

Uniunea Europeană

 5

 

ORIENTGATE

 

Uniunea Europeană

 6

 

UMP LIFE CLEAN WATER

 

Uniunea Europeană

 
7

 

EURO 4 M

 

Uniunea Europeană

 
8

 

ADER 3 3 1

 

Uniunea Europeană

 

9

 

ADER 5 1 1

 

Uniunea Europeană

Uniunea Europeană

Uniunea Europeană

Uniunea Europeană

Uniunea Europeană

Uniunea Europeană

 

10

 

GEODIM

  

11

 

CLIMHYDEX

  

12 ADER 8 1 1 

13 ADER 1 1 1

14 DROMOSIS

 

Proiectul “Schimbări în extremele 
climatice şi impactul asociat în 
evenimentele hidrologice din România 
(CLIMHYDEX)” 

Proiectul CLIMHYDEX (Changes in 
climate extremes and associated impact 
in hydrological events in Romania) este  
un proiect de cercetare exploratorie 

complexa (PCCE) care cuprinde 3 
parteneri, coordonat de Administrația 
Națională de Meteorologie, finanțat de 
Unitatea Executivă pentru Finanțarea 
Învățământului Superior, a Cercetării, 
Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) (2012-
2015). În perioada raportată, activitatea 
de cercetare desfășurată de Administrația 
Națională de Meteorologie a fost struc-
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turată pe pachetele de lucru din planul 
proiectului și poate fi sintetizată astfel 
(http://climhydex.meteoromania.ro):

Wp2 (Date): 

• Indici sezonieri asociaţi evenimentelor 
climatice extreme. Pornind de  la datele 
zilnice înregistrate la toate stațiile din 
România care au avut date complete  
pe perioada 1961-2010, au fost calculați  
19 indici sezonieri asociați extremelor 
climatice cum ar fi: 

– frecvența zilelor/nopților foarte 
calde; 

–  durata maximă a intervalelor cu 
zile/nopți foarte calde; 

–  durata maximă a intervalelor fără 
precipitații; 

–   frecvența zilelor foarte ploioase; 
– durata maximă a intervalelor   

foarte ploioase;
– frecvența averselor de ploaie/ 

zăpadă; 
–  indicele de secetă meteorologică/ 

pedologică; 
–   indici de stres termic (cald/frig). 

• Set date meteorologice de rezoluţie  
fină. Au fost a desfășurate activități 
preliminare privind crearea, pentru 
prima dată în România, a unei baze de 
date de tip grid (1km x 1km rezoluție) 
pentru temperatura aerului, la un pas 
temporal de 6 ore, folosind o metodă 
bazată pe tehnici GIS de interpolare a 
datelor observaționale. În anul 2012, 
metoda a fost aplicată pentru anul  
2000 și va fi extinsă pentru perioada 
1961-2010 iar pentru precipitații pe 
perioada 1974-2010. De asemenea,   
s-au realizat activități privind calculul 
cantității de precipitații la rezoluție 
spațială de 1km și temporală de             
6 minute la nivelul a 2 bazine hidro-
logice selectate folosind informații 
furnizate de radar (măsurătorile de 
reflectivitate radar, intensitatea instan-
tanee a precipitațiilor);

• Date de teledetecție: Pregătirea unor 
seturi de date utilizate în modelele 
hidrologice: gradul de acoperire cu strat 
de zăpadă, acoperirea terenului și trei 
indici de vegetație.

Wp3:

• Mecanisme care controlează variabili-
tatea extremelor climatice;

• Au fost calculate tendințele liniare și 
salturile în medie (inclusiv semnificația 
statistică a acestora) pe perioada    
1962-2010 pentru 12 indici sezonieri. 
Rezultatele arată o tendință de creștere 
semnificativă, în toate sezoanele, pentru 
toți indicii asociați duratei și frecvenței 
zilelor/nopților foarte calde, cu excepția 
toamnei, rata de creștere fiind mai 
pronunțată vara, și mai scăzută primă-
vara. Pentru precipitații, se remarcă 
tendințe semnificative de creștere pe   
arii extinse a frecvenței zilelor foarte 
ploioase, toamna, si a duratei maxime a 
intervalului fără precipitații, vara. Grosi-
mea maximă a stratului de zăpadă pre-
zintă o tendință de scădere semnificativă 
la aprox. 30% din stații, în timp ce 
cantitățile maxime zilnice de precipitații 
prezintă tendințe de creștere la câteva 
stații din centrul și nord-vestul țării în 
toate sezoanele. Indicele standardizat  
de precipitații (cuantifică seceta meteo-
rologică) prezintă o tendință crescătoare 
semnificativă, toamna (fig.1);

• Au fost identificate modurile de varia-
bilitate pentru 8 indici sezonieri (folosind 
metoda EOF) atât separat pentru 
fiecare indice în parte cât și pentru 
combinații  ale acestora;

• S-a analizat conexiunea dintre vectorul 
spațial al anomaliilor diferiților indici 
sezonieri din Romania și anomaliile     
la scară mare ale presiunii la nivelul      
mării (SLP) și temperaturii la 850 hPa 
(T850) folosind metoda CCA (analiza 
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corelației canonice). Metoda CCA a   
fost aplicată atât separat între fiecare 
predictor și predictand, cât și între 
diferite combinații ale predictorilor, 
respectiv predictanzilor, acest tip de 
analiză fiind realizat pentru prima dată 
în România. În perioada raportată au 
fost realizate teste pentru iarnă și vară 
pentru trei indici sezonieri, punându-se 
în evidență relații coerente între 
configurațiile spațiale ale variabilității 
simultane ale acestor predictori și 
configurațiile spațiale ale variabilității 
simultane ale SLP și T850. 

Au fost finalizate concluziile rezultatelor 
științifice obținute de Administrația 
Națională de Meteorologie ca parter în 
acest proiect care s-a încheiat la             
30 aprilie 2012. Acestea se referă la 
estimarea schimbărilor în regimul termic 
și pluviometric din cele două arii analizate 

Proiectului "Climate Change and 
Impacts on Water Supply", acronim 
CC-WaerS – în cursul anului 2012

(Câmpia Banatului și Câmpia Olteniei) 
pentru cele două perioade viitoare (2021-
2050, 2071-2100) și evaluarea incertitu-
dinilor asociate acestora. Rezultatele pot   
fi sintetizate astfel: 

• Schimbarea în temperatura medie 
(creştere faţă de media pe 1961-1990) 
este destul de omogenă în cele două arii 
analizate, cu valori puţin mai ridicate în 
Câmpia Olteniei. Astfel, temperatura 
medie anuală se aşteaptă să crească  cu 
1.5°C pentru 2021-2050 şi 3.4°C pentru 
2071-2100. La scară lunară, cea mai 
scăzută creştere se aşteaptă în luna 
noiembrie (aprox. 1.0°C) şi cea mai 
ridicată în octombrie (2.0°C) pentru   
2021-2050, în timp ce, pentru 2071-2100, 
cea mai scăzută creştere se aşteaptă      
în aprilie (2.3°C-2.5°C) şi cea mai    
ridicată în iulie-august (4.1°C-4.6°C). 
Media regională a schimbării în tempe-
ratura medie lunară pentru cele două      
arii este prezentată în figura 1.

Pentru precipitaţii, la scară anuală, 
faţă de 1961-1990, nu se aşteapă schim-
bări semnificative în Câmpia Banatului,    
în timp ce, în Câmpia Olteniei se aşteaptă 

Fig. 1. Tendinta liniara pe perioada 1962-2010 pentru frecvența zilelor foarte calde (temperatura 
maximă zilnică > percentila a 90-a, a) și a duratei maxime a intervalelor cu zile consecutive fără 

precipitații (b); a) – tendința semnificativă la nivelul de 5% pe toată țara, b) – ariile hașurate 
arată o tendință semnificativă la nivelul de 10%.
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o uşoară scădere. Există însă diferenţieri 
lunare: creştere în lunile reci şi scădere    
în lunile calde, cu o amplitudine mai    
mare a scăderii în Câmpia Olteniei   
pentru 2071-2100  (39% – Oltenia, 15% – 
Banat). 

• Activități privind diseminarea rezul-
tatelor obținute în acest proiect: 

– participare cu o prezentare orală   
la Conferința Internațională EGU 2012 
„Uncertainties in downscaling of global 
climate changes scenarios. Comparison 
between and statistical techniques”; 

– elaborarea unei sinteze a rezulta-
telor obținute în cadrul proiectului de către 
Administrația Națională de Meteorologie, 
transmisă la MDRT (Ministerul Dezvoltării 
Durabile și Turismului”).
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Fig. 1.  Media spaţială  a schimbărilor în temperatura medie lunară din Câmpia Banatului şi Câmpia 
Olteniei pentru cele două perioade în viitor (2021-2050, 2071-2100) faţă de perioada actuală 1961-
1990, reprezentată de valoarea optimă (linia contiuă îngroşată) calculată ca medie peste ansamblul 
rezultatelor obţinute direct din 8 RCM-uri (modele climatice regionale) şi  SDM (model statistic de 
downscaling) aplicat la 2 RCM-uri (RegCM3, CNRM). Rezultatele separate obţinute din media celor 
două RCM-uri (linia punctată) şi SDM-uri (linia continuă subţire) este de asemenea prezentată.

PARTICIPĂRI LA DIVERSE 
MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE 

NAŢIONALE

Manifestări științifice interne

1. Bojariu, R,. Velea, L., Mateescu, E., 
Cică, R.D., Alexandru, D., Dobrinescu, 
A., Bîrsan, M. and Dumitrescu, A. 
(2012): Local climate mecahanisms 
related to aridization of Oltenia Plain, 
XXth International Conference on Soil 
Sciences, august 2012, Craiova, 
România;

2. Bojariu, R., Velea, L., Cicǎ, R.D., 
Dobrinescu, A. E., Bîrsan, M. și 
Dumitrescu, A. (2012): Mechanisms   
of drought persistence in Romania in 
the climate change perspective, 
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Simpozionul Facultății de Agronomie, 
Universitatea din Craiova, noiembrie 
2012, Craiova;

3. Borcia, C., R. Bojariu, A. E. Dobrinescu,  
R.D. Cică, L. Velea, M. Bîrsan, A. 
Dumitrescu, S.M. Teodor, E. Brănescu,  
A. Berghezan, C. Rădulescu, C. 
Petrea, V. Blendea, (2012): Aspecte 
privind manifestarea unor hazarde 
climatice şi hidrologice în cazul Dunării 
şi în zonele de confluenţă a principa-
lilor afluenţi româneşti ai Dunării. 
Conferința Științifică Internațională a 
Institutul Național de Hidrologie și 
Gospodărire  a Apelor, 8-10 octombrie 
2012, București.

4. Velea, L., Bojariu, R. si Cica, R.D. 
(2012): Local atmospheric response to 
land-use changes in a regional climate 
simulation, Conferința Facultății de 
Fizică, Universitatea București, iunie 
2012, București;

5.Velea, L. și Bojariu, R. (2012): 
Caracteristici ale distribuției cantității 
de apă precipitabilă în zona Mării  
Negre pe baza produselor satelitare, 
Conferința Facultății de Fizică, 
Universitatea București, iunie 2012, 
Bucuresti;

6. 
-

 7. ”Cafeneaua de știință”– au fost invitate   
2 cercetătoare din cadrul Secției de 
Climatologie la emisiunea radiofonică 
a postului Radio România Cultural, 
realizator Corina Negrea, 5 martie 
2012, București;

8. Participare la organizarea Mesei 
rotunde cu ocazia zilei Mondiale a 
Meteorologiei – cercetători din Secția 
de Climatologie au fost co-organizatori 
și participanți; întalnirea s-a desfășurat 
la Universitatea din Craiova (martie 
2012) și a fost parțial finanțată prin 
proiectul FP7 EURO4M;

Între 16 şi 18 martie a avut loc la  
Buşteni “Stagiul de formare în dome
niul studiului zăpezii şi al avalanşelor”, 
organizat de Clubul Alpin Român, 
lector Irinel Gheorghe Grigore.

9. MASIMBIRS – a Marie Curie Career 
Integration Grant ” – prezentare invitată 
susținută de o cercetatoare din cadrul 
Sectiei de Climatologie în cadrul 
acțiunii “Zi de informare privind 
granturile de cercetare Marie Curie 
(Programul PEOPLE, PC7)”, organi-
zată de ANCS (Autoritatea Națională   
a Cercetării Științifice), 3 mai 2012, 
București;

10. Activități de diseminare organizate     
la Univeristatea din Craiova și Admi-
nistrația Națională de Meteorologie, 
București, cu ocazia vizitei de lucru      
a d-lui G.L.Liberti –cercetător la  ISAC-
CNR Roma – în România, ca partici-
pant în cadrul proiectului MASIMBIRS.

Manifestări științifice  internaționale

1. Banciu, M. Pietrisi, S. Tascu, 2012: 
ALADIN Activities in Romania, poster, 
22st ALADIN Workshop and annual  
HIRLAM ALL STAFF meetings, 
Marrakech, Morocco, 7-10 May

2. Bojariu, R., Velea, L., Cica, R., and 
Dascalu, S., (2012): Impact of land-use 
characterization on current climatic 
conditions over Romanian territory 
using regional climate model RegCM, 
EGU Conference, 22-27 aprilie 2012, 
Viena, Austria;

3. Bojariu R., Cica R. D., C. Turcus, M. 
Golea  (2012): Heat wave risk in Arad 
municipality – a case study. Întâlnirile 
de lucru Seerisk, 16-17 iulie, Belgrad 
Serbia; 13-14 septembrie, Budapesta,  
Ungaria; 9-11 decembrie, Viena, 
Austria;

4. Bojariu R., (2012): Intâlnirea de lucru a 
autorilor Raportului al V-lea al Grupului 
Interguvernamental pentru Studierea 
Schimbării Climatice (IPCC),15-        
20 aprilie 2012, Marrakech, Maroc;

5. Bojariu R., (2012): Întâlnirea de lucru 
CIRCLE-2 privind adaptarea la schim-
bările climatice în Europa, 29-30 
octombrie 2012, Lisabona, Portugalia.
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6. Bojariu, R., Velea, L. si Cica, R.D. 
(2012): Near-term cliamte predictability 
over Southern Europe, Conferinta 12th 
EMS/9th ECAC, 10-14 septembrie, 
Lodz, Polonia;

7. Cica R. D. (2012): Sensitivity experi-
ment with a regional climate model to 
assess effects of land use changes in 
Romanian plain, Workshop on The 
Theory and Use of Regional Climate 
Models, 6-19 mai 2012, Trieste, Italia.

8. Cosmin  Dănuţ Barbu, Rodica Claudia 
Dumitrache, Amalia Iriza, Bogdan 
Alexandru Maco, Alexander Smalla  
"The first year of COSMO user 
support." The 14th COSMO General 
Meeting, Lugano, September 2012

9. Dobrinescu A. E. (2012): participare la 
“Geostat 2012 Summer School on 
Spatio-Temporal data analysis with   
R+ SAGA/GRASS + Google  Earth” – 
3-8 septembrie 2012, Munster, 
Germania;

10. Milian Narcisa, Întâlnirea anuală a 
Serviciilor de Avalanşă din ţările 
Sudeto-Carpatice (Sudeto-Carpat-
hians Avalanche Warning Services 
Meeting), 22-24 octombrie 2012, 
Slovacia 

11. Velea, L., Bojariu, R. si Chronis, T. 
(2012): Evaluation of air-sea exchange 
over Black Sea from a regional    
climate simulation,  EGU Conference, 
22-27 aprilie 2012, Viena, Austria;

12. Velea, L., Liberti, G.L. and Bojariu,   
R,. (2012): Intercomparison of IR 
satellite derived products regarding 
vertical profiles of water vapor over 
Black   Sea, EUMETSAT conference, 
3-7 septembrie, Sopot, Polonia. 

Bădescu V., Gueymard Ch. A., Cheval 
S., Oprea C., Baciu Mădălina, 
Dumitrescu Al., Iacobescu F.,  Miloș I.,  
Miloș C., 2012: “Computing global and 
diffuse solar hourly irradiation on clear 
sky. Review and testing of 54 models, 

PUBLICAŢII ŞTIINŢIFICE

1. 

Renewable and Sustainable Energy 
Reviews”, Volume 16, Issue 3, April 
2012, Pages 1636–1656. 
Bilanţul nivologic al sezonului de iarnă 
2011-2012, 76 pg, 

3. Bîrsan, M.V., L. Zaharia, V. Chendes, E. 
Brănescu (2012): Recent trends in 
streamflow in Romania, Romanian 
Reports in Physics, Vol. 64, No. 1, pag. 
275–280 (revistă indexată ISI);

4. Bojariu, R,. Velea, L., Mateescu, E., 
Cică, R.D., Alexandru, D., Dobrinescu, 
A., Bîrsan, M. and Dumitrescu, A. 
(2012): Local climate mecahanisms 
related to aridization of Oltenia Plain, 

5. Bojariu,R, Velea L. F., Cică, R. D., 
Dobrinescu, A., Bîrsan, M. and 
Dumitrescu, A. (2012): Mechanisms of 
drought persistence in Romania in the 
climate change perspective, Annals of 
University of Craiova – Biology & 
Environmental Engineering, Issue 
XVII. (LIII), 2012/2, ISSN 1453-1275, 
pag. 523-526 (revistă indexată 
CNCSIS B+);

6. Maco B. Al., Bogdan Mihaela,  Iriza 
Amalia, Barbu. C.D., Dumitrache 
Rodica Claudia,  "Comparat ive 
Evaluation of the High - Resolution 
Models COSMO and WRF." COSMO 
Newsletter, no.12 (p.56-63), april 2012;

7. Milian Narcisa, Stăncescu Mihaiela, 
Avalanches – Extreme Winter Events. 
Monitoring and Avalanche Risk,  
Conferinţa “Aerul şi Apa, Componente  
ale Mediului”, 23-24.03.2012, Cluj-
Napoca, publicaţie ISSN 2067-743X, 
pg. 265;

8. Munteanu Anca Victorina, Nedelea 
Alexandru, Milian Narcisa, Avalanşele 
– condiţii, tipuri, riscuri; Editura 
Universitară, 2012, ISBN 978-606-591-
475-9, 195 pg,

2. 
ISSN  2067 – 4201, 

ISSN-L = 2067 – 4201

Analele Universității din Craiova, 
Agricultura Montanologie Cadastru,  
vol. XLII/1 2012. Editura Universitaria 
Craiova, ISSN 1841-8317. pag 79-85 
(revistă indexată CNCSIS B+);



111

     RAPORT ANUAL  2012

9. Revista ştiinţifică 2012, publicație  
ISSN 2069-878X, ISSN-L=2069-
878X;

10. Paşol A., Câmpean Ioana, Procesele 
convective din Munţii Cindrel cu efect 
asupra fenomenelor de risc meteo-
hidrologice din Sibiu (Convective 
processes from Cindrel Mountains 
affecting the risks of weather 
occurences in Sibiu); Revista 
geografică ″Geo – Carpathica″, Sibiu 
2012, Editura Universităţii "Lucian 
Blaga", ISSN 1582 – 4950

11. Program-Rezumate Ext inse,  
Sesiunea Anuală de Comunicări 
Științifice a Administrației Naționale de 
Meteo-rologie,  Bucureș t i ,  8-9 
noiembrie 2012,  publicatie ISSN: 
2285-7931;

12. Rusan, N., Precipitaţiile excedentare 
din luna  iunie 2011, în Transilvania; 
Comunicări Ştiinţifice, Biblio-teca 
Historica Philosophica et Geo-
graphica, vol. XI, Edit. Sf. Ierarh 
Nicolae, Brăila, pg 342-347, ISSN 
2247-7772, ISSN-L =2247-7772.
Rusan, N.

 
Excess rainfall in the summer 2011, 
risk phenomenon in Transylvania, 
S i m p o z i o n u l   A e r u l  ş i  A p a  

13. , Negoescu Alina, (2012), 
Wind energy, the energy of    the future 
for Romania. Special  Edition, 
P r o c e d i n s  B o o k ,  E n e r g i a  
Transylvaniae, International Confe-
rence on Solar, Wind and Bioenergy  
nr. 8, Cluj Napoca, pp 65 – 73,  ISSN 
2065-3859.

14. Rusan N., Paşol Adrian (2012),

componente ale mediului, Facultatea 
de Geografie, Babeş Bolyai, Cluj 
Napoca, pp. 203-2011, ISSN 2067-
743X.

Rusan, N., Paşol A., Inundaţii în 
Transilvania, asociate situa ţ iei  
sinoptice din data de 29 iulie 2011; 
Geosib Sibiu, Studii şi comunicări     de 
geografie, volumul III, Societatea de 
geografie din România, Filiala judeţului 
Sibiu, pg 79-86, ISSN 2068-7869.

16. Rusan, N., Reusable energy, major 
preocupaţion for the reduction of the 
environment's pollution; Present 
Environment and Sustainable Deve-
lopment” Volume 6, no.1/2012, Edit. 
Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” 
Iaşi, pp 367-377 , ISSN 1843-5971.

17. Stăncescu Mihaiela, Milian Narcisa, 
Heavy Precipitation in the Făgăraş 
Mountains, 1-4 june 1988, Conferinţa 
“Aerul şi Apa, Componente  ale 
Mediului”, 23-24.03.2012, Cluj-
Napoca, publicaţie ISSN 2067-743X, 
pg. 265, 

18. Velea, L., T. Chronis, E. Anagnostou 
and A. Papadopoulos (2012):  
Comparative analysis of humidity 
characteristics for open-sea and 
coastal areas in the Mediterranean, 
Atmospheric Research, http://dx.doi. 
org/10.1016/j.atmosres.2012.05.004
(revista indexata ISI);

19. Wang, Yong, Simona Tascu, Florian 
Weidle, Karin Schmeisser, 2012: 
Evaluation of the Added Value of 
Regional Ensemble Forecasts on 
Global Ensemble Forecasts. Wea. 
Forecasting, 27, 972–987. 

15. 
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Fig. 102. Structura cheltuielilor de exploatare

Fig. 101. Structura cifrei de afaceri

Cifra de afaceri a Administraţiei Naţionale de Meteorologie a fost de 51.391.136 lei (RON) 
(cca.11.680.000 EUR), iar cheltuielile de exploatare au fost în valoare de 52.607.883 lei (RON)                      
(cca. 11.956.000 EUR). 

În figura 102 se prezintă structura cheltuielilor de exploatare pe elemente componente. 

În  figura 101 se pre ă .zint  pe sursestructura cifrei de afaceri

Întreţinere, reparaţii
2.734.781 lei

5,20%

Comunicaţii
1.801.817 lei

3,43%
Impozite şi taxe

2.787.126 lei
5,30%

Alte cheltuieli
6.135.842 lei

11,60%

Materiale
2.635.906 lei

5,01%

Energie
1.683.944 lei

3,20%

Salarii
27.074.124 lei

51,52%

Protecţie socială
7.754.343 lei

14,74%

Servicii pentru 
Aeronautică

 3,60%

Cercetare
2,0% Alţi beneficiari

 %11,55

Bugetul de stat
 %82,85
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În tabelele următoare sunt prezentate, sintetic, la data 
de  31 decembrie 2012. 

contul de profit şi pierdere şi bilanţul 

 CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE LA 31.12.2012       Prezentare sintetică LEI (RON)

BILANŢUL 31.12.2012  Prezentare sintetică                             LEI  (RON)

  
1.Cifra de afaceri  
2.Variaţia stocurilor   
3.Alte cheltuieli de exploatare   
4.Cheltuieli cu materiale consumabile   
5.Alte cheltuieli materiale de exploatare   
6.Cheltuieli cu personalul   
7.Profitul brut din exploatare   
8.Deprecierea şi ajustarea valorii activelor nefinaciare   
9.Profitul net din exploatare   
10.Venituri financiare şi ajustarea valorii activelor financiare   
11.Profit / pierdere pe activităţi curente   
12.Impozitul pe profit   
13.Profit / pierdere în cursul anului financiar   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49.179.240
50.725

277.567
2.198.589

11.145.208
35.033.429

575.172
-20.095
595.267
149.585
744.852

0
744.852

31.12.2011
53.391.136

43.515
330.418

2.305.489
12.908.334
34.828.467

975.013
-23.427
998.110
67.513

1.065.623
0

1.065.623

31.12.2012

ACTIVE 
1.  Active fixe 
1.1.  Active fixe necorporale  
1.2.  Active fixe corporale  
1.3.  Active financiare 
2.    Active circulante 
2.1. Stocuri 
2.2. Creanţe 
2.3. Disponibil în bancă şi în casă 
2.4. Datorii ce trebuie plătite în cursul unui an  
2.5. Datorii ce trebuie plătite în perioada de peste 1 an
   Total active  
PASIVE 
3.   Capital şi rezerve  
3.1. Capital subscris 
3.2. Rezerve 
3.3. Rezultate raportate  
4.   Capital public  
     Total pasive 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

31.12.2012  
433.101.552  

4.746.039  
428.354.616  

897  
12.012.213  
7.429.911  
3.618.573  
7.223.139  

- 6.259.410  
0  

445.113.765  
 

18.058.545 
1.618.733  

15.374.189 
1.065.623  

412.783.136  
430.841.681  

31.12.2011  
432.121.014  

5.091.240  
427.028.877  

0  
12.316.154  
7.434.506  
2.442.135  
7.417.810  

- 4.978.297  
0  

444.437.168  
 

17.314.609 
1.618.733  

14.951.024 
744.852  

412.227.545  
429.542.154  
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BIROUL OPERAŢIUNI TREZORERIE

BIROUL SALARIYARE

SERVICIUL CONTABILITATE

BIROUL BUGETE

BIROUL CLIENŢI

SERVICIUL PATRIMONIU ŞI INVESTIŢII
DIN ALOCAŢII BUGETARE

SERVICIUL ACHIZIŢII ŞI INVESTIŢII
DIN SURSE PROPRII

CENTRUL METEOROLOGIC REGIONAL
BANAT CRIŞANA

CENTRUL METEOROLOGIC REGIONAL
DOBROGEA

CENTRUL METEOROLOGIC REGIONAL
MOLDOVA

CENTRUL METEOROLOGIC REGIONAL
MUNTENIA

CENTRUL METEOROLOGIC REGIONAL
OLTENIA

CENTRUL METEOROLOGIC REGIONAL
TRANSILVANIA  NORD

CENTRUL METEOROLOGIC REGIONAL
TRANSILVANIA SUD

SERVICIUL – ADMINISTRARE 
SISTEME DE PROGNOZĂ

ŞCOALA NAŢIONALĂ DE 
METEOROLOGIE

SERVICIUL NAŢIONAL DE
TELECOMUNICAŢII METEOROLOGICE

LABORATORUL DE PROIECTARE
ŞI ADMINISTRARE BAZE DE DATE

SERVICIUL TEHNIC – ADMINISTRATIV

LABORATORUL DE 
TELEDETECŢIE ŞI SIG

SERVICIUL – ADMINISTRARE
SISTEME DE CALCUL

LABORATORUL DE DEZVOLTARE
APARATURĂ METEOROLOGICĂ
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LABORATORUL DE 
AGROMETEOROLOGIE

SECŢIA DE CLIMATOLOGIE
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MODELARE NUMERICĂ
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CENTRUL NAŢIONAL DE 
PROGNOZE METEOROLOGICE
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