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Raportul anual 2013 detaliază aspecte 
științifice semnificative şi oferă o imagine 
completă asupra activităţii operative şi   
de cercetare din cadrul  Administraţiei 
Naţionale de Meteorologie.

Ca în fiecare an, misiunea noastră a 
fost aceea de a ne implica activ în 
prevenirea şi managementul situaţiilor de 
urgenţă generate de evenimentele 
meteorologice extreme. Meteorologii 
români au informat la timp factorii 
decizionali şi populaţia, prin emiterea de 
avertizări/atenţionări meteorologice, în 
cazul producerii unor fenomene meteo-
rologice periculoase. 

Astfel, în luna aprilie, precipitaţiile 
căzute au produs inundaţii în numeroase 
localităţi, cu efect asupra obiectivelor 
socio-economice. Totodată, pe fondul 
precipitațiilor excedentare înregistrate    
s-au semnalat alunecări de teren. 

La sfârşitul lunii mai, au fost 
semnalate furtuni în mai multe zone din 
ţară, iar în București, vijelia din data de   
23 mai a provocat un deces și a produs 
pagube însemnate. Fenomenul de 
grindină a fost prezent, astfel, în urma 
unei ploi abundente, la Corabia, în judeţul 
Olt, stratul de gheaţă a atins 10 cm.

La începutul lunii iunie 2013, 
inundaţiile s-au produs din nou, afectând 
mai multe localităţi. Spre exemplu, în 
judeţul Galaţi, la Matca, un baraj a fost 

În anul 2013, Administraţia Naţio-
nală de Meteorologie a emis 75 de anten-
ţionări/avertizări meteorologice generale 
din care: 26 informări meteorologice,      
41 avertizări meteorologice cod galben şi 
8 avertizări meteorologice cod portocaliu. 
Pentru fenomene meteorologice severe 
au fost emise în total 2511 aten-
ţionări/avertizări nowcasting.

Cuvânt înainte

spart de viitură fiind inundate mai multe 
locuinţe, iar în judeţul Vaslui a fost 
înregistrat un deces. Tot în această 
perioadă viitura produsă pe Dunăre a 
cauzat  pagube materiale semnificative.

Precipitaţiile căzute în perioada        
30 iunie – 1 iulie 2013 au produs inundaţii  
în Dobrogea, Moldova, Muntenia şi în 
Municipiul Bucureşti.  Au fost afectate   
mai multe locuinţe, a fost distrusă 
infrastructura rutieră în zona Medgidia şi 
Cernavodă, iar traficul rutier a fost blocat 
pe două drumuri naţionale. În urma 
viiturilor au existat persoane blocate în 
maşini si izolate în case.

Nici în luna septembrie precipitaţiile 
abundente nu au ocolit teritoriul ţării 
noastre, provocând inundaţii puternice în 
judeţul Galaţi. În urma acestora, s-au 
înregistrat 9 decese şi au fost afectate 
sute de locuinţe.

Vântul puternic şi ploile torenţiale din 
perioada 30 septembrie-1 octombrie au 
provocat pagube în mai multe zone din 
ţară. Porturile de la Marea Neagră au fost 
închise, zeci de gospodării au fost 
inundate şi mai multe localităţi au rămas 
fără curent electric. În Bucureşti, s-au 
produs inundaţii, 3 persoane au fost grav 
rănite iar zeci de maşini au fost avariate de 
copacii căzuţi. Traficul rutier şi cel feroviar 
au fost şi ele îngreunate.

În luna decembrie, în zonele joase, a 
fost semnalată ceață densă cu reducerea 
vizibilităţii până la sub 200 m și chiar sub 
50 m. 

Pe parcursul anului, relaţiile institu-
ţionale s-au desfăşurat conform tradiţiei 
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asigurându-se schimbul de informaţii,    
în conformitate cu expertiza activităţii    
de protecţie a vieţii şi a bunurilor. S-au 
menţinut relaţiile cu utilizatorii strategici  
şi acordurile existente. După cum bine  
ştim, Administraţia Naţională de Meteo-
rologie se bucură de un bine meritat 
prestigiu printre Serviciile Meteorologice 
Europene cu tradiţie, aducând un aport 
semnificativ  la progresul meteorologiei 
ca ştiinţă. Specialiştii din Administraţia 
Naţională de Meteorologie au participat  
la manifestări ştiinţifice interne şi 
internaţionale şi au publicat lucrări de 
referinţă.

De remarcat este participarea 
României la Conferinţa Regională a 
Serviciilor Meteorologice şi Hidrologice 
Europene şi la Sesiunea a XVI-a a 
Asociaţiei Regionale VI (RA VI ) a 
Organizaţiei Meteorologice Mondiale 
(OMM). 

Tema acestei Conferinţe,  care a 
precedat Sesiunea a XVI-a a Asociaţiei 
Regionale VI (RA VI) a Organizaţiei 
Meteorologice Mondiale a fost „Provocări 
şi Oportunităţi pentru Serviciile Meteo-
rologice şi Hidrologice Europene”. 
Obiectivul principal al acestei întâlniri a 
fost discutarea şi analizarea problemelor 
actuale care afectează buna desfăşurare 
a activităţilor operaţionale din cadrul  
Serviciilor Meteorologice şi Hidrologice 
din Regiunea VI (Europa) a OMM, 
schimbul de opinii şi experienţa 
dobândită în abordarea/soluţionarea 
problemelor majore datorate cererii 
crescânde de produse şi servicii de o 
foarte bună calitate, în vederea susţinerii 

strategiilor propuse de factorii de decizie 
în toate sectoarele socio-economice 
vitale. Impactul situaţiei economice  
dificile asupra managementului Serviciilor 
Meteorologice şi Hidrologice Naţionale, 
situație cu care se confruntă majoritatea 
statelor din Regiunea VI,  implică o 
necesitate sporită de îmbunătăţire a 
eficienţei şi competitivităţii. Participanţii  
au adus exemple de bune practici şi       
au promovat oportunităţi noi pentru 
sporirea cooperării la nivel regional, 
îmbunăţirea tehnologiilor, idei noi pentru 
un management durabil al riscului 
manifestării fenomenelor climatice, în 
vederea facilitării schimbului permanent 
de experienţă şi experţi în domeniile 
vizate. 

Pe această cale, mulţumesc specia-
liştilor din cadrul Administraţiei Naţionale 
de Meteorologie, care au dat dovadă de 
profesionalism pe întreg parcursul anului 
şi s-au dedicat activităţii de meteorologie, 
atât pentru a răspunde tuturor solicitărilor  
cât şi pentru a contribui la progresul 
meteorologiei, în contextul în care, 
meteorologia joacă un rol important în 
protecţia vieţii şi bunurilor oamenilor. 
Astfel, istoria Administraţiei Naţionale de 
Meteorologie se scrie cu ajutorul 
generaţiilor succesive de meteorologi 
care au lucrat cu pasiune în slujba sa.

Director General, 
Reprezentant al României pe lângă
Organizaţia Meteorologică Mondială

Dr. Ion SANDU
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22 martie 2013: 
Ziua 

Mondială a Meteorologiei,

Administraţia Naţională 
de Meteorologie a sărbătorit 

 prin organi-
zarea unei ceremonii festive în colaborare 
cu 

Respectând tradiţia, aniversarea 
Zilei Mondiale a Meteorologiei 2013 s-a 
concentrat pe o temă anume: “Observând 
vremea putem proteja viaţa şi bunurile”.

Printre invitaţi s-au numărat 
ambasadori, miniştrii, membrii de onoare 
ai Academiei Române şi Forumului 
Academic Român, personalităţi din  
cadrul Fundaţiei 

.I.E.D.D), Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice, Ministerul Apelor, 
Pădurior şi Pisciculturii, Ministerul 
Administraţiei şi Dezvoltării Regionale, 
Ministerul de Externe, Academia de 
Ştiinţe Agricole şi Silvice, Universitatea 
Bucureşti, Primării şi Prefecturi, 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, 
Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi 
Medicină Veterinară, Universitatea 
Ecologică, Administraţia Fondului    
pentru Mediu, Agenţia Naţională pentru 
Protecţ ia Mediului,  Administraţ ia 
Naţională „Apele Române”, Institutul 
Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a 
Apelor, Facultatea de Îmbunătăţiri 
Funciare şi Ingineria Mediului, Universi-
tatea Tehnică de Construcţii – Bucureşti, 
Apa Nova – Bucureşti, Patronatul Apei, 
Autoritatea Aeronautică Civilă Română   
şi Administraţia Română a Serviciilor de 
Trafic Aerian (ROMATSA), Statul Major   
al Forţelor Aeriene, Agenţia Spaţială 
Română, Asociaţia Ivan Patzaichin etc.

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

Grupul de Iniţiativă 
Ecologică şi Dezvoltare Durabilă 
(G

EVENIMENTE IMPORTANTE IN ANUL 2013

24-26 aprilie 2013:

Întâlnirile Grupului de Experţi din      
cadrul Comisiei pentru Agrometeo-
rologie a Organizaţiei Meteorologice 
Mondiale şi a Grupului pentru Agro-
meteorologie al Regiunii VI a OMM

 România este 
reprezentată prin Administraţia Naţională 
de Meteorologie în cadrul Comisiei de 
Agrometeorologie a Organizaţiei Meteo-
rologice Mondiale (OMM), precum şi în 
cadrul Regiunii VI. În acest context, a 
găzduit la sediul său din Bucureşti, 

.  
Aceste întâlniri au avut ca obiectiv 
prezentarea stadiului Raportului de 
activitate al membrilor grupurilor de lucru 
din cadrul celor 2 organisme menţionate  
şi a planului de activităţi pentru perioada 
2013-2014, sarcină obligatorie până la 
următoarea întâlnire programată a 
Congresului Mondial de Agrometeo-
rologie din 2014 organizat sub egida 
Organizaţiei Meteorologice Mondiale. 
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Tematica principală a întâlnirilor a 
vizat dezvoltarea serviciilor operaţionale 
de agrometeorologie din cadrul tuturor 
Serviciilor Meteorologice Naţionale, iar  în 
acest scop Administraţia Naţională de 
Meteorologie a evaluat posibilitatea 
perfecţionării acestei activităţi prin 
Laboratorul de Agrometeorologie şi în 
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raport cu cerinţele de dezvoltare strate-
gică pe termen mediu şi lung, atât a  
reţelei de măsurători şi observaţii de 
specialitate, cât şi a îmbunătăţirii 
sistemului de monitorizare a fenomenelor 
meteorologice periculoase cu impact în 
agricultură.

În intervalul 
, sub egida Organizaţiei Meteo-

rologice Mondiale, în cadrul Proiectului 
IPA/2012/290-552 „Rezistenţa sporită    
la dezastre în zona de vest a Balcanilor    
şi Turcia” s-a organizat de către Adminis-
traţia Naţională de Meteorologie 

. Au fost organi-
zate trei stagii de pregătire de câte trei 
săptămâni în următoarele intervale:        
3-21 septembrie 2012, 13-31 mai 2013     
şi 3-21 iunie 2013.

Proiectul IPA/2012/290-552 are ca 
obiective principale reducerea vulnera-
bilităţii ţărilor din regiunea Balcanilor la 
dezastrele naturale, alinierea la obiec-
tivele Cadrului de Acţiune Hyogo 

.

septembrie 2012-iunie 
2013

Cursul 
de Instruire în domeniul prognozelor și 
avertizărilor în caz de vreme severă, la 
care au participat, în calitate de cursanţi,  
8 meteorologi previzionişti din Albania, 
Republica Turcia, Republica Macedonia, 
Bosnia-Herţegovina, Republica Serbia, 
Muntenegru şi Kosovo

(HFA), 
precum şi sporirea rezistenţei la schim-
bările climatice şi întărirea cooperării în 
domeniul managementului riscului la 
dezastre, prin îmbunătăţirea capacităţilor 
de furnizare şi schimb de date/informaţii  
în vederea reducerii riscului la dezastre  

Domeniile vizate au fost prognoza 
imediată (nowcasting) şi monitorizarea 
operaţională a fenomenelor severe. 
Programul de pregătire a constat în: 
dezvoltarea de competenţe în emiterea  
de avertizări, interpretarea şi utilizarea 
produselor radar Doppler şi satelitare şi 
elaborarea unui proiect adaptat activităţii 
operaţionale din serviciul propriu al 
participantului (dezvoltarea de proceduri 
operaţionale).

Cursanţilor le-au fost predate 
noţiuni de meteorologie sinoptică şi mezo-
scalară, cunoștinţe privind tipurile de 
circulaţii la mezoscară, (urmărindu-se şi 
aprofundarea circulaţiilor mezoscalare 
particulare, cum ar fi circulaţia de briză) 
procesele ciclogenetice (cu accent pe 
ciclogeneză în Marea Neagră şi/sau 
reactivarea ciclonilor de origine meditera-
neană), fronturile atmosferice (inclusiv 
aspecte particulare privind frontogeneza 
de coastă), noţiuni despre convecţia 
profundă. 

Totodată, au fost prezentate modele 
conceptuale utilizate în prognoza furtu-
nilor 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, identifi-
carea specificităţilor furtunilor severe cu 
produsele satelitare şi radar etc.



     RAPORT ANUAL  2013

7

Au fost prezentate 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 Administraţiei Naţionale de Meteo-
rologie.  

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

Administraţia Naţională 
de Meteorologie a găzduit 

, la iniţiativa 
comună a Organizaţiei Meteorologice 
Mondiale (WMO), Secretariatul Conven-
ţiei Naţiunilor Unite pentru Combaterea 
Deşertificării (UNCCD), Organizaţia 
Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi 

9-11 iulie 2013: 
„Primul 

seminar regional pentru dezvoltarea 
politicilor privind managementul  
secetei la nivel naţional”

Agricultură (FAO) şi Programul Decenial 
al Naţiunilor Unite pentru Dezvoltarea 
Resurselor în Domeniul Apei (UNW-
DPC). Mecanismul de implementare a 
acestei iniţiative se va derula în perioada 
2013-2014 şi se va baza pe organizarea    
a patru seminarii regionale organizate 
pentru Europa de Est, Asia-Pacific, Africa, 
America Latină şi Caraibe, precum şi a 
unei conferinţe finale în 2014.

În cadrul Întâlnirii la Nivel Înalt pe      
Politici de Management al Secetei 
(HMNDP), care a avut loc la Geneva, în 
Elveţia în luna martie 2013, s-a hotărât    
ca “Primul seminar regional pentru 
dezvoltarea resurselor de apă în sprijinul 
politicilor de management al secetei la 
nivel naţional” să se desfăşoare la 
Bucureşti. Astfel, România a fost gazda 
Primului seminar regional, aferent Europei 
de Est. 

La întâlnire au participat reprezen-
tanţi la nivel înalt din cadrul organis-   
melor internaţionale menţionate (WMO, 
UNCCD, FAO, UNW-DPC), precum şi   
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din 10 ţări din Europa de Est (Bosnia& 
Hertegovina, Bulgaria, Croaţia, Republica 
Macedonia, Muntenegru, Republica 
Moldova, România, Serbia, Slovenia şi 
Turcia). Seminarul mai sus menţionat    
şi-a propus identificarea şi dezvoltarea  
de noi strategii şi resurse pentru buna 
gestionare a acestui risc.

Schimbul de experienţă şi discuţiile 
interactive în cadrul grupurilor tehnice de 
lucru au condus în final la răspunsuri 
relevante privind necesitatea dezvoltării 
politicilor naţionale de prevenire şi 
diminuare a impactului lipsei apei şi a 
secetei, în contextul în care vremea,   
clima şi reducerea riscului de producere   
a dezastrelor naturale au reprezentat 
subiecte-cheie pe orice agendă naţională 
ş i  internaţ ională care abordează 
provocări privind managementul fenome-
nelor meteorologice extreme (secetă, 
inundaţii, valuri de căldură, etc).

2-6 septembrie 2013 
Adunarea  Generală a Consorţiului 
COSMO (Modelare Numerică la Scară 
Fină), . 

a avut loc  

Sibiu, România
Modelele numerice de prognoză a 

vremii au devenit în ultimii ani un 
instrument deosebit de important în 
prevederea vremii pe scurtă şi medie 
durată. Dezvoltările continue din dome-
niul modelării numerice a vremii au  
condus la îmbunătăţiri semnificative, atât 
ale prognozelor meteorologice dedicate 
publicului larg, cât şi ale prognozelor 
specializate pentru diferite sectoare 
economice. Printre sectoarele econo-
mice a căror activitate este direct 
influenţată de acurateţea prognozelor 
meteorologice se numără agricultura, 
transporturile, industria energetică (mai 
ales sectorul surselor regenerabile de 
energie).

România, prin Administraţia Naţio-
nală de Meteorologie, este membră cu 
drepturi depline a Consorţiului COSMO 
încă din anul 2007 şi participă activ,  
alături de ţări precum Germania, Elveţia, 
Italia, Grecia, Polonia şi Rusia, la 
dezvoltarea şi îmbunătăţirea modelului 
nehidrostatic de prognoză numerică a 
vremii COSMO, model ale cărui perfor-
manţe sunt recunoscute la nivel interna-
ţional.  

Adunarea Generală este cea mai 
importantă manifestare organizată în 
cadrul consorţiului COSMO. Acest lucru 
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se datorează atât numărului mare de 
cercetători de renume din întreaga lume 
care participă activ la dezvoltarea 
modelului. 

De asemenea, în cadrul acestei 
manifestări s-au stabilit strategiile de 
dezvoltare şi de extindere  a colaborărilor 
internaţionale. Prin rotație fiecare dintre 
ţările membre ale Consorţiului organi-
zează Întâlnirea  Anuală „COSMO 
General Meeting”. În acest context, în 
anul 2013, România a găzduit acest 
eveniment, în oraşul Sibiu, iar la 
manifestare au participat aproximativ   
100 de persoane.

Lucrările conferinţei au debutat    
în data de 2 septembrie, cu intrunirile 
Comitetului de conducere COSMO (forul 
superior al Consorţiului format din 
reprezentanţii fiecărei ţări membre) şi  ale 
grupurilor de lucru care au ca scop 
dezvoltarea diferitelor module ale 
Modelului COSMO şi a aplicaţiilor conexe. 
Adunarea Generală COSMO a continuat 
cu sesiunea plenară (3-5 septembrie) şi  
s-a încheiat în data de 6 septembrie, 
odată cu Întrunirea Comitetului Știinţific. 
Pe parcursul lucrărilor conferinţei, au    
avut loc discuţii referitoare la stadiul de  
desfăşurare al activităţii de cercetare din 
cadrul proiectelor prioritare ale Consor-
ţiului. De asemenea, tot cu această 
ocazie, au fost lansate oficial viitoarele 
proiecte ale Consorţiului.

 

 au avut loc  

 

.

10-11 septembrie 2013       
11-17 septembrie 2013 :
Conferinţa Regională a Serviciilor 
Meteorologice şi Hidrologice Europene 

Sesiunea a XVI-a a Asociaţiei 
Regionale VI (RA VI) a Organizaţiei 
Meteorologice Mondiale (OMM),

și respectiv

și 

 
Helsinki, Finlanda

Conferinţa Regională a Serviciilor 
Meteorologice şi Hidrologice Europene 
este destinată în special directorilor 
Serviciilor Meteorologice şi Hidrologice 
Europene. Tema Conferinţei, care a 
precedat Sesiunea a XVI-a a Asociaţiei 
Regionale VI (RA VI) a Organizaţiei 
Meteorologice Mondiale a fost „Provocări 
şi Oportunităţi pentru Serviciile Meteo-
rologice şi Hidrologice Europene”. 

Obiectivul principal al acestei 
întâlniri a fost discutarea şi analizarea 
problemelor actuale care afectează buna 
desfăşurare a activităţilor operaţionale  
din cadrul Serviciilor Meteorologice şi 
Hidrologice din Regiunea VI a OMM, 
schimbul de opinii, expertiza şi idei pentru 
soluționarea  problemelor majore datorate 
cererii crescânde de produse şi servicii   
de o foarte bună calitate, în vederea 
susţinerii strategiilor propuse de factorii  
de decizie în toate sectoarele socio-
economice vitale, în contextul în care 
majoritatea statelor din Regiunea VI 
(Europa) se confruntă cu o situație 
economică dificilă. 
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7-8 noiembrie 2013 Sesiunea 
Anuală de Comunicări Ştiinţifice a 
Administraţiei Naţionale de Meteo
rologie

1. Premiul "Nicolae Beşleagă"

2. Premiul Administraţiei Naţionale de 
Meteorologie

 a avut loc 

-
, la sediul central din Bucureşti, 

Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr. 97, la Sala 
“Ștefan Hepites”. 

La acest eveniment au luat parte 
personalităţi din cadrul unor instituţii 
precum Academia de Ştiințe Agricole şi 
Silvice “Gheorghe Ionescu-Siseşti”, 
Institutul de Geografie, Institutul de 
Geodinamică “Sabba Ştefănescu”, profe-
sori din cadrul Universităţii Bucureşti.

Un număr de 66 de participanţi s-au 
înscris cu lucrări şi postere în cadrul 
Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice, iar în 
încheiere, celor mai bune lucrări ştiinţifice 
le-au fost decernate premii:

 , conform 
tradiţiei, s-a acordat celei mai bune 
lucrări ştiinţifice elaborate de un tânăr 
cercetător, prim autor, cu vârsta până 
în 35 de ani;

, a fost decernat unei 
lucrări ştiinţifice valoroase, de talie 
internaţională, realizată de specialişti 
ai Administraţiei Naţionale de Meteo-
rologie, care a prezentat realizări 

recente specifice activităţii de meteo-
rologie şi care a contribuit la dezvol-
tarea domeniului. A fost punctată 
originalitatea lucrării, metodologia şi 
modul de prezentare.

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

 
. 

Criteriile de evaluare au fost: structura 
şi claritatea prezentării, modul de 
selectare a informaţiilor, prezentarea 
unor ipoteze noi pentru cercetările 
viitoare, respectarea timpului alocat. 

3. Premiul de debut

4. Premiul pentru cea mai bună prezen-
tare orală a unei lucrări ştiinţifice



În 2013, temperatura medie anuală pe 
ţară (10,0ºC) a fost cu 1,1ºC mai mare 
decât normala climatologică standard 
(1961-1990). Abaterile pozitive ale 
temperaturii medii lunare faţă de normala 
climatologică standard, corespunzătoare 
fiecărei luni în parte, au oscilat între 0,5ºC 
(octombrie) şi 2,8ºC (noiembrie), iar 
abateri negative s-au înregistrat doar în 
martie şi septembrie, când temperatura 
medie lunară pe ţară a fost mai mică decât 
normala climatologică standard cu 0,7ºC, 
respectiv 1,6ºC. Temperatura medie  din 
decembrie 2013 a fost egală cu normala 
climatologică a lunii (fig. 1, 2, 3).

CARACTERIZAREA METEOROLOGICĂ 
A ANULUI 2013

_____ Caracteristici generale ale anului 2013 _____

Cantitatea anuală de precipitaţii, 
medie pe ţară (683,2 mm), a fost foarte 
apropiată de normala climatologică 
standard (1961 – 1990), cu doar 7% mai 
mare decât aceasta. Astfel, abaterile 
pozitive din ianuarie, februarie, martie, 
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Fig.1. Temperatura medie lunară din 
România în anul 2013,  comparativ cu 

normala climatologică standard 
(1961-1990)

Fig. 2. Temperatura medie anuală a aerului 
2013

mai, iunie, septembrie şi octombrie au 
oscilat între 3% (mai) şi 98% (martie şi 
septembrie), iar abaterile negative din 
restul lunilor au fost cuprinse între 3% 
(august) şi 80% (decembrie) (fig. 4, 5, 6).

Fig. 3. Abaterea temperaturii medii anuale a 
aerului din 2013, faţă de normala 

climatologică standard (1961– 1990).
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EVOLUŢII  LUNARE  ÎN  ANUL  2013

În luna ianuarie, temperatura medie pe 
ţară (–1,8ºC), a fost cu 1,3ºC mai mare 
decât normala climatologică standard. 
Abaterea temperaturii medii a aerului faţă 
de normala climatologică (1961-1990) a 
fost pozitivă în aproape toate regiunile,   
iar valorile acesteia au fost cuprinse    
între 0 şi 3ºC. Abaterile negative au fost 
foarte mici, 0,1-0,4ºC, fiind înregistrate 
doar la câteva staţii meteorologice din 
Moldova şi la Vf. Ţarcu.

Regimul termic a fost cald în 
aproape toată jumătatea de vest a ţării     
şi în Dobrogea, foarte cald pe areale din 
Câmpia de Vest, iar în rest temperatura 
medie  s-a încadrat în limite normale.

Fig. 4. Cantitatea medie lunară de 
precipitaţii din România în anul 2013, 
comparativ  cu normala climatologică 

standard (1961-1990)

Fig. 5. Cantitatea anuală de precipitaţii – 
2013

Fig. 6. Abaterea cantităţii anuale de 
precipitaţii din 2013, faţă de normala 
climatologică standard (1961-1990).

La staţia meteorologică Poiana 
Stampei s-a înregistrată o temperatură 
maximă mai mare decât temperatura 
maximă absolută a staţiei, din ianuarie.

Abaterea cantităţii de precipitaţii 
din luna ianuarie 2013, faţă de normala 
climatologică (1961-1990), calculată în 
procente, a fost pozitivă, cuprinsă între     
0 şi 164%, în cea mai mare parte a 
Munteniei, Moldovei şi Dobrogei, în 
Maramureş, Banat, Crişana şi în nord-
vestul Transilvaniei, cele mai ridicate 
valori, peste 100%, înregistrându-se în 
Bărăgan şi local în estul Moldovei. În   
rest, abaterea a avut valori negative, 
cuprinse între 0 şi 74%, cele mai mari 
abateri negative înregistrându-se în sudul 
Olteniei şi pe areale din Depresiunea 
Transilvaniei. 

Analizând încadrarea în clase de 
severitate a anomaliilor pluvio din luna 
ianuarie 2013 se constată că regimul 
pluviometric a fost umed şi foarte umed   
în majoritatea zonelor din Muntenia, 
Dobrogea şi în jumătatea de sud a 
Moldovei. De asemenea a fost umed pe 
alocuri în Banat, Maramureş, Oltenia şi 
Transilvania, a fost uscat şi foarte uscat    
în Depresiunea Ciucului, iar în rest 

Cantitatea lunară de precipitaţii, 
medie pe ţară, 43,7 mm, a fost cu 17% mai 
mare decât normala climatologică 
standard. 
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precipitaţiile s-au încadrat în limite 
normale. 

Pe parcursul lunii, precipitaţiile au 
fost sub formă de lapoviţă şi ninsoare,   
dar şi sub formă de ploaie. Vântul a avut 
intensificări în unele perioade din lună 
ajungând la rafală la 80-100 km/h la 
munte şi la 65-70 km/h în rest. 

La sfârşitul lunii era strat de zăpadă 
la munte, unde grosimea acestuia în 
platforma meteorologică, măsura până la 
148 cm (în Masivul Făgăraş), în Moldova 
(până la 41 cm), Muntenia (până la         
23 cm), Maramureş (până la 9 cm), în   
cea mai mare parte a Transilvaniei (până 
la 27 cm), a Olteniei (până la 10 cm), a 
Dobrogei (până la 6 cm) şi izolat în 
Crişana (până la 6 cm) şi Banat (până la   
3 cm). 

În luna februarie, temperatura 
medie pe ţară (1,3ºC), a fost cu 2,4ºC   
mai mare decât normala climatologică. 
Abaterea temperaturii medii a aerului    
din luna februarie 2013 faţă de normala 
climatologică (1961-1990) a fost pozitivă 
în toată ţara, cele mai mari valori ale 
acesteia înregistrându-se în Lunca 
Dunării şi în Transilvania (3,7-3,8 ºC). 

Analizând încadrarea în clase de 
severitate a anomaliilor termice din luna 
februarie 2013, se constată că regimul 
termic a fost cald în aproape toată 
România, foarte cald pe litoral, în Delta 
Dunării şi în centrul şi sud-vestul 
Transilvaniei. Temperatura medie s-a 
încadrat în limite normale doar în zona 
Munţilor Semenic.

Abaterea cantităţii de precipitaţii din 
luna februarie 2013, faţă de normala 
climatologică (1961-1990), calculată în 
procente, a fost pozitivă în cea mai mare 
parte a sudului şi estului României, dar     
şi în vestul şi nordul acesteia, în rest, 
abaterea a avut valori negative. Cele mai 

Cantitatea lunară de precipitaţii, 
medie pe ţară (38,9 mm), a fost cu 10% 
mai mare decât normala climatologică 
standard. 

ridicate valori ale abaterii pozitive, peste 
100%, s-au înregistrat în vestul Olteniei şi 
izolat în Moldova, la staţia meteorologică 
Padeş abaterea fiind de 292%. Cele mai 
mari abateri negative au fost înregistrate 
pe litoral, în deltă şi pe areale din 
Depresiunea Transilvaniei. 

Analizând încadrarea în clase de 
severitate a anomaliilor pluvio din luna 
februarie 2013 se constată că regimul 
pluviometric a fost excedentar în cea mai 
mare parte a Olteniei, Munteniei şi 
Moldovei şi pe areale din Banat, Crişana  
şi nord-estul Transilvaniei. Pe areale 
extinse din Transilvania, în estul Dobrogei 
şi pe alocuri în Banat şi Crişana, regimul 
pluviometric a fost deficitar, iar în rest 
precipitaţiile s-au încadrat în limite 
normale 

La 2 staţii meteorologice (Padeş şi 
Băile Herculane) a fost depăşită cantitatea 
lunară totală maximă absolută de precipi-
taţii a staţiei, din februarie.

În decursul lunii, precipitaţiile au   
fost mai ales sub formă de ploaie şi 
lapoviţă în majoritatea regiunilor şi sub 
formă de ninsoare, la munte. În ziua de     
7 februarie, trecător în Muntenia, ploile   
au fost însoţite de descărcări electrice. 

La sfârşitul lunii, mai era strat de 
zăpadă în cea mai mare parte a zonei 
montane, (grosimea stratului de zăpadă, 
în platforma meteorologică, măsura   
până la 196 cm), local în Moldova (până   
la 25 cm) şi izolat în estul Transilvaniei 
(până la 24 cm). Vântul a avut intensificări 
de peste 100 km/h la munte, viscolind  sau 
spulberând zăpada şi de 60-90 km/h în 
rest (mai ales în sudul Banatului şi în sud-
estul ţării).

 În luna martie, temperatura     
medie pe ţară (2,7ºC) a fost cu 0,7ºC mai 
mică decât normala climatologică 
standard. Abaterea temperaturii medii a 
aerului din luna martie 2013 faţă de 
normala climatologică (1961-1990) a    
fost negativă în majoritatea zonelor din 
ţară. Abateri pozitive s-au înregistrat     
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mai ales în Dobrogea, sudul Munteniei     
şi al Transilvaniei. Analizând încadrarea  
în clase de severitate a anomaliilor 
termice din luna martie 2013, se constată 
că regimul termic a fost normal în aproape 
toată România şi rece în Maramureş, 
vestul Crişanei şi nordul Moldovei.

Abaterea cantităţii de precipi-
taţii din luna martie 2013, faţă de normala 
climatologică (1961-1990), calculată în 
procente, a fost pozitivă în cea mai mare 
parte a ţării, excepţie facând Dobrogea, 
unde abaterea a fost negativă. Valori 
ridicate ale abaterii pozitive, peste 300%, 
s-au înregistrat în nord-vestul României, 
la staţia meteorologică Satu Mare 
înregistrându-se cea mai mare valoare, 
424,2%. 

Analizând încadrarea în clase de 
severitate a anomaliilor pluvio din luna 
martie 2013 se constată că regimul 
pluviometric a fost excedentar în cea mai 
mare parte a Olteniei şi Moldovei şi pe 
areale din Muntenia şi estul Transilvaniei. 
În jumătatea de vest a ţării, dominant        
a fost regimul pluviometric foarte 
excedentar şi extrem de excedentar. În 
estul Dobrogei, regimul pluviometric a  
fost deficitar, iar în rest precipitaţiile s-au 
încadrat în limite normale.

La 17 staţii meteorologice, situate 
mai ales în vestul ţării, a fost depăşită 
cantitatea lunară totală de precipitaţii     
din martie, maximă absolută a staţiei, iar  
la 10 staţii meteorologice a fost depăşită 
cantitatea maximă absolută de precipitaţii 
căzută în 24 de ore a staţiei, din martie.

În intervalele 15-17 şi 22-28  martie, 
vremea a fost deosebit de rece şi 
precipitaţiile au fost mai ales sub formă   
de lapoviţă şi ninsoare, depunându-se 
strat de zăpadă în aproape toată ţara      
(4-8 cm în Crişana, Maramureş şi 
Transilvania, 12-16 cm în Banat, cea    
mai mare parte a Olteniei, în Muntenia      
şi Moldova şi până la 246 cm la munte).   

Cantitatea lunară de precipitaţii, 
medie pe ţară (70,6 mm), a fost cu 98% 
mai mare decât normala climatologică 
standard. 

În restul lunii, precipitaţiile au fost mai  ales 
sub formă de ploaie sau mixte, iar la munte 
sub formă de ninsoare. Ploile au avut şi 
caracter de aversă, însoţite de descărcări 
electrice şi în zilele de 19 şi  31 martie şi de 
grindină. 

La sfârşitul lunii, mai exista strat de 
zăpadă, doar izolat, în nordul Moldovei 
(până la 3 cm) şi la munte (până la 229 cm 
în Masivul Făgăraş).

În luna aprilie, temperatura medie 
pe ţară (11,0ºC) a fost cu 1,8ºC mai mare 
decât normala climatologică standard. 
Abaterea temperaturii medii a aerului    
din luna aprilie 2013 faţă de normala 
climatologică (1961-1990) a fost pozitivă 
în toată ţara, cele mai mari valori (3,2- 
3,4ºC) înregistrându-se la staţii meteo-
rologice din Carpaţii Occidentali şi 
Meridionali. 

Analizând încadrarea în clase de 
severitate a anomaliilor termice din      
luna aprilie 2013, se constată că regimul  
termic a fost cald în toată România,        
iar pe areale din Dobrogea, Moldova, 
nordul Transilvaniei şi al Munteniei   
acesta a fost foarte cald sau chiar    
extrem de cald.

Datorită vremii deosebit de calde  din 
a doua jumătate a lunii, la 61 de staţii 
meteorologice a fost depăşită tempe-
ratura maximă absolută a staţiei, pentru 
aprilie.

Cantitatea lunară de precipitaţii, 
medie pe ţară (46,8 mm), a fost cu 9%   
mai mică faţă de normala climatologică 
standard. Abaterea cantităţii de precipitaţii 
din luna aprilie 2013, faţă de normala 
climatologică (1961-1990), calculată în 
procente, a fost negativă în cea mai    
mare parte a ţării. În zone din Maramureş, 
Oltenia, Transilvania şi pe areale mai 
restrânse din Crişana şi Muntenia, 
abaterea a fost pozitivă. 

Analizând încadrarea în clase de 
severitate a anomaliilor pluvio din luna 
aprilie 2013 se constată că regimul 
pluviometric a fost normal în cea mai  
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mare parte a ţării, excedentar pe areale 
din Oltenia, Maramureş şi nord-vestul 
Transilvaniei şi deficitar pe alocuri în 
Moldova, Banat, Dobrogea şi Muntenia.  
În centrul ţării, dar şi izolat în Crişana 
regimul pluviometric a fost deficitar şi 
foarte deficitar.

La 2 staţii meteorologice a fost 
depăşită cantitatea maximă absolută de 
precipitaţii căzută în 24 de ore a staţiei,  
din aprilie.

Precipitaţiile căzute în timpul lunii  
au fost sub formă lichidă, dar şi solide şi 
mixte în zona montană, la peste 1400 m 
altitudine. În data de 1 aprilie au căzut 
precipitaţii mixte şi în zonele mai joase. 
Ploile au avut şi caracter de aversă, 
însoţite de descărcări electrice şi căderi 
de grindină. 

La sfârşitul lunii mai exista strat de 
zăpadă, izolat, la munte, măsurând până 
la 156 cm (Masivul Făgăraş). 

În luna mai, temperatura medie     
pe ţară (16,4ºC) a fost cu 2,0ºC peste 
normala climatologică standard. Aba-
terea temperaturii medii a aerului faţă de 
normala climatologică (1961-1990) a fost 
pozitivă în toată ţara, cea mai mare 
valoare (4,1ºC) înregistrându-se la staţia 
meteorologică Sf. Gheorghe Deltă. 

Analizând încadrarea în clase de 
severitate a anomaliilor termice din luna 
mai 2013, se constată că regimul termic   
a fost foarte cald şi extrem de cald în 
aproape toată România. În vest şi nord-
vest, dar şi pe areale restrânse din centru 
şi sud-vest, regimul termic a fost cald.  

În perioada 1-12 mai, vremea a    
fost mai caldă decât în mod obişnuit, iar 
după 13 mai au alternat perioade în     
care vremea a fost mai rece decât în    
mod obişnuit cu perioade mai calde.

Cantitatea lunară de precipitaţii, 
medie pe ţară (78,0 mm), a fost cu doar 
3% mai mare decât normala climatologică 
standard. Abaterea cantităţii de precipi-
taţii din luna mai 2013, faţă de normala 
climatologică (1961-1990), calculată în 

procente, a fost pozitivă în Maramureş, 
Crişana, nordul Banatului, sud-vestul 
Olteniei, sud-estul Munteniei, în cea mai 
mare parte a Moldovei şi pe areale din 
Transilvania. În rest abaterea a fost 
negativă. 

Analizând încadrarea în clase de 
severitate a anomaliilor pluvio din luna  
mai 2013 se constată că regimul pluvio-
metric a fost normal în cea mai mare   
parte a ţării, excedentar pe areale din 
nord, vest şi sud-est şi excedentar, foarte 
excedentar şi extrem de excedentar, în 
jumătatea de sud a Moldovei şi local        
în centrul Transilvaniei. În sud şi doar     
izolat în restul ţării, regimul pluviometric    
a fost deficitar. 

Ploile au fost sub formă de aversă, 
însoţite frecvent de descărcări electrice, 
grindină şi intensificări ale vântului, care 
uneori a luat aspect de vijelie. În perioada 
28-31 mai, la altitudini mai mari de 2000 m, 
precipitaţiile au fost sub formă de lapoviţă 
şi ninsoare.

La 2 staţii meteorologice a fost 
depăşită cantitatea de precipitaţii maximă 
absolută căzută în 24 de ore, a staţiei, din 
mai. 

În luna iunie, temperatura medie   
pe ţară (18,8ºC) a fost cu 1,3ºC peste 
normala climatologică standard. Abaterea 
temperaturii medii a aerului din luna    
iunie 2013 faţă de normala climatologică 
(1961-1990) a fost pozitivă în toată      
ţara, cea mai mare valoare (3,1ºC) 
înregistrându-se la staţia meteorologică 
Iezer. 

Analizând încadrarea în clase de 
severitate a anomaliilor termice din luna 
iunie 2013, se constată că regimul termic  
a fost cald în cea mai mare parte a ţării. 
Foarte cald şi doar local, extrem de cald,   
a fost pe areale extinse din Maramureş    
şi Transilvania, în sud-estul Banatului, 
nord-vestul Olteniei, estul şi nord-estul 
Munteniei şi nord-vestul Moldovei. În  
toată Dobrogea regimul termic a fost 
extrem de cald.
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La staţia meteorologică Semenic     
a fost depăşită temperatura maximă 
absolută a staţiei, din iunie, iar la staţia 
meteorologică Zimnicea a fost înregis-
trată o temperatură minimă mai mică 
decât temperatura minimă absolută a 
staţiei, din iunie. 

În intervalele 1-6 şi 28-30 iunie 
vremea a fost rece, uneori temperatura 
fiind sub mediile climatologice specifice 
perioadei, iar în restul lunii vremea a fost 
călduroasă. În intervalul 15-27 iunie, 
indicele de confort termic (ITU) a atins     
şi depăşit uşor pragul de 80 de unităţi, pe 
arii relativ extinse din Crişana, Banat, 
Oltenia şi Muntenia, local în Transilvania 
şi cu totul izolat în restul teritoriului.

Cantitatea lunară de precipitaţii, 
medie pe ţară (113,4 mm), a fost cu 27% 
mai mare decât normala climatologică 
standard. Abaterea cantităţii de precipitaţii 
din luna iunie 2013, faţă de normala 
climatologică (1961-1990), calculată în 
procente, a fost pozitivă în majoritatea 
zonelor, valori negative înregistrându-se 
doar în centrul şi vestul României. 

Analizând încadrarea în clase de 
severitate a anomaliilor pluvio din luna 
iunie 2013 se constată că, în majoritatea 
zonelor din Moldova, Dobrogea şi 
Muntenia, dar şi pe areale din vestul 
Transilvaniei şi Maramureş, regimul 
pluviometric a fost excedentar, foarte 
excedentar şi extrem de excedentar. 
Regimul pluviometric a fost deficitar şi 
foarte deficitar în sud-vestul ţării, dar şi   
pe areale din centru şi vest, iar în rest 
regimul pluviometric s-a încadrat în limite 
normale.

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 25 şi 50 l/m2, iar în zilele    
de 24 iunie, în partea de nord-vest a 
Moldovei şi 30 iunie, în sudul Munteniei, 
Dobrogea şi estul Moldovei, punctiform,  

s-au acumulat peste 100 l/mp. Precipitaţii 
sub formă de lapoviţă şi ninsoare, au mai 
fost semnalate la începutul lunii, 1-4 iunie, 
la altitudini mai mari de 2000 m.

La staţia meteorologică Medgidia    
a fost depăşită cantitatea maximă 
absolută lunară de precipitaţii a staţiei din 
luna iunie, iar la 5 staţii meteorologice a 
fost depăşită cantitatea de precipitaţii 
maximă absolută a staţiei, căzută în       
24 de ore, din iunie.

În luna iulie, temperatura medie pe 
ţară (20,2ºC) a fost cu 1,0ºC mai mare 
decât normala climatologică standard. 
Abaterea temperaturii medii a aerului    
din luna iulie 2013 faţă de normala 
climatologică (1961-1990) a fost pozitivă 
în toată ţara, cea mai mare valoare 
(2,7ºC) înregistrându-se la staţia meteo-
rologică Dr. Tr. Severin. 

Analizând încadrarea în clase de 
severitate a anomaliilor termice din luna 
iulie 2013, se constată că regimul termic  
a fost cald în cea mai mare parte a ţării, 
foarte cald pe areale din Muntenia, 
Transilvania, Oltenia şi Banat şi extrem  
de cald în vestul extrem al ţării. 

În zilele de 15 şi 16 iulie, vremea     
s-a răcit la nivelul întregii ţări, iar în         
21 iulie, mai accentuat în regiunile  
sudice. 

În perioada 22-30 iulie, vremea s-a 
încălzit, devenind uneori caniculară. 
Indicele temperatură-umezeală (ITU) a 
atins şi depăşit uşor pragul critic de         
80 de unităţi al disconfortului termic în 
Oltenia, Banat, Crişana, cea mai mare 
parte a Maramureşului, Munteniei, 
Moldovei şi Dobrogea şi local în 
Transilvania. 

La două staţii meteorologice, 
Gurahonţ şi Vlădeasa 1800, a fost 
depăşită temperatura maximă absolută a 
staţiei, din iulie.

Cantitatea lunară de precipitaţii, 
medie pe ţară (39,9 mm), a fost cu 49% 
sub normala climatologică standard. 
Abaterea cantităţii de precipitaţii din    
luna iulie 2013, faţă de normala climato-
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logică (1961-1990), calculată în procente, 
a fost negativă în majoritatea zonelor, 
înregistrându-se valori pozitive ale 
abaterii doar în Dobrogea, sudul 
Munteniei şi în estul Moldovei. 

Analizând încadrarea în clase de 
severitate a anomaliilor pluvio se  
constată că regimul pluviometric a fost 
foarte deficitar şi deficitar în cea mai   
mare parte a ţării şi excedentar în        
estul Moldovei, cea mai mare parte a 
Dobrogei şi în sudul Munteniei. Acesta     
a mai fost foarte excedentar şi extrem     
de excedentar, local, în sudul Dobrogei    
şi în deltă. În restul ţării regimul pluvio-
metric a fost normal.

Precipitaţiile au avut caracter de 
aversă, însoţite de descărcări electrice, 
grindină şi intensificări ale vântului care 
uneori au luat aspect de vijelie. Cantităţile 
de precipitaţii au depăşit, local, 25 l/mp şi 
izolat, 50 l/mp. La staţia meteorologică 
Gura Portiţei a fost depăşită cantitatea 
maximă absolută lunară de precipitaţii a 
staţiei, pentru septembrie, iar la staţia 
meteorologică Mahmudia a fost depăşită 
cantitatea maximă absolută lunară de 
precipitaţii căzută în 24 de ore a staţiei, 
pentru septembrie.

La începutul lunii, vântul a prezentat 
intensificări în regiunile estice, cu viteze 
care au atins la rafală la 90-100 km/h    
(mai ales în deltă).

În luna august, temperatura medie 
pe ţară (21,1ºC) a depăşit cu 2,4ºC 
normala climatologică standard. Abaterea 
temperaturii medii a aerului faţă de 
normala climatologică (1961-1990) a fost 
pozitivă în toată ţara, cea mai mare 
valoare (5,0°C) înregistrându-se la staţia 
meteorologică de la Semenic. 

Analizând încadrarea în clase de 
severitate a anomaliilor termice din luna 
august 2013, se constată că regimul 
termic a fost extrem de cald în majoritatea 
zonelor din ţară. În Moldova şi în nord-
estul Munteniei acesta a fost cald şi foarte 
cald.

Vremea a fost frumoasă şi căldu-
roasă în cea mai mare parte a ţării, 
devenind caniculară chiar în unele zone, 
indicele de confort termic (ITU) a atins      
şi depăşit pragul critic de 80 unităţi, 
disconfortul termic fiind mai accentuat, în 
perioada 1-10 august, local, în Oltenia şi 
Banat, pe areale restrânse în Crişana şi 
Muntenia şi izolat în restul zonelor, în 
perioada 12-15 august, pe arii relativ 
extinse, în sud şi pe areale mai restrânse, 
în est, iar în intervalul 17-23 august,   
izolat, în vestul, centrul, sudul şi sud-estul 
ţării. La staţia meteorologică Câmpeni a 
fost depăşită temperatura maximă 
absolută    a staţiei, din august. 

Cantitatea lunară de precipitaţii, 
medie pe ţară (62,5 mm), a fost cu doar  
3% mai mică decât normala climatologică 
standard. Abaterea cantităţii de precipi-
taţii faţă de normala climatologică (1961-
1990), calculată în procente, a fost 
pozitivă în sudul Moldovei, estul şi sud-
vestul Transilvaniei, în majoritatea  
zonelor din Banat, jumătatea de nord a 
Olteniei, dar şi pe areale din Muntenia şi 
Maramureş. În rest abaterea a fost 
negativă. 

Analizând încadrarea în clase de 
severitate a anomaliilor pluvio din luna 
august 2013 se constată că regimul 
pluviometric al precipitaţiilor a fost 
excedentar şi foarte excedentar mai     
ales în jumătatea de nord a Olteniei, dar   
şi pe areale din Carpaţii Orientali şi 
Meridionali. În zona înaltă a Munţilor 
Bucegi regimul precipitaţiilor a fost   
extrem de excedentar. Acesta a fost 
deficitar şi foarte deficitar îndeosebi în 
sudul României, iar în restul ţării regimul 
pluviometric a fost normal cu deficite şi 
excedente izolate.

Precipitaţiile au căzut mai ales în a 
doua parte a lunii şi au avut caracter 
torenţial fiind însoţite de descărcări 
electrice şi uneori de grindină. Cantităţile 
de precipitaţii au depăşit, local, 25 l/mp şi 
izolat, 50 l/mp.
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Vântul a avut unele intensificări şi 
trecător, a luat aspect de vijelie, în zilele 
de 14 şi 26 august.

În luna septembrie, temperatura 
medie pe ţară (13,5ºC) a fost cu 1,6ºC  
mai mică decât normala climatologică 
standard. Abaterea temperaturii medii a 
aerului faţă de normala climatologică 
(1961-1990) a fost negativă în aproape 
toată ţara, excepţie făcând areale 
restrânse din sudul şi sud-estul teritoriului 
unde a fost pozitivă. 

Analizând încadrarea în clase de 
severitate a anomaliilor termice din luna 
septembrie 2013, se constată că regimul 
termic a fost rece în majoritatea zonelor 
din ţară şi normal în sud şi sud-est, dar     
şi pe areale restrânse din nord şi centru. 

În ultimile zile din lună, vremea s-a 
răcit accentuat devenind deosebit de rece 
pentru sfârşitul lunii septembrie.

Cantitatea lunară de precipitaţii, 
medie pe ţară (90,2 mm), a fost cu 98% 
peste normala climatologică standard. 
Abaterea cantităţii de precipitaţii faţă de 
normala climatologică (1961-1990), 
calculată în procente, a fost pozitivă în 
aproape toată ţara şi negativă în vestul 
extrem, dar şi pe areale restrânse din 
estul Transilvaniei. 

Analizând încadrarea în clase de 
severitate a anomaliilor pluviometrice   
din luna septembrie 2013 se constată     
că regimul pluviometric al precipitaţiilor a 
fost excedentar în cea mai mare parte      
a României. Pe arii restrânse din 
Transilvania şi Banat şi izolat în Moldova, 
Muntenia şi Dobrogea, regimul precipita-
ţiilor a fost chiar foarte excedentar şi 
extrem de excedentar. În restul ţării 
regimul pluviometric a fost normal. 

La staţia meteorologică Tecuci, a 
fost depăşită cantitatea maximă absolută 
lunară de precipitaţii a staţiei, pentru 
septembrie, iar la Slobozia şi Tecuci a fost 
depăşită cantitatea maximă absolută 
lunară de precipitaţii, căzută în 24 de ore,  
a staţiei, pentru septembrie.

Precipitaţiile căzute în timpul lunii au 
fost deseori sub formă de aversă, însoţite 
de descărcări electrice şi de grindină. În 
unele perioade din lună, cantităţile de 

2
precipitaţii căzute au depăşit 20-25 l/m  şi 

2
izolat 50 l/m , iar în 11 septembrie, în 
nordul judeţului Galaţi, cantităţile de apă 

2
au depăşit, punctiform, 100 l/m .

În perioadele reci ale lunii, la 
altitudini de peste 1700 m au căzut şi 
precipitaţii sub formă de lapoviţă şi 
ninsoare, iar în data de 30 septembrie, 
izolat, s-a depus strat de zăpadă pe 
crestele Carpaţilor Orientali şi Meridionali 
(11 cm la Vf. Omu).

Vântul a avut intensificări pe tot 
parcursul lunii, la munte depăşind la  
rafală 80-90 km/h, iar în perioada 27-       
30 septembrie, acesta a avut intensificări 
în majoritatea regiunilor, depăşind la  
rafală 50-70 km/h, iar la munte, chiar      
100 km/h.

Izolat în unele zile din lună s-a 
semnalat ceaţă, iar bruma a fost 
consemnată mai ales la sfârşitul lunii, în 
depresiuni.

În luna octombrie, temperatura 
medie pe ţară (10,2ºC) a fost cu 0,5ºC   
mai mare decât normala climatologică 
standard (1961-1990). Abaterea tempe-
raturii medii a aerului din luna octombrie 
2013 faţă de normala climatologică a     
fost pozitivă pe aproape întreg teritoriul 
ţării cu excepţia litoralului şi, izolat, în  
Delta Dunării unde a fost negativă.

În majoritatea regiunilor tempera-
tura medie lunară a depăşit normala 
climatologică standard cu 0,1-2ºC, 
excepţie făcând câteva areale din vestul  
şi nordul ţării unde abaterea faţă de 
normală a fost de peste 2ºC, cea mai  
mare valoare, 2,9ºC, înregistrându-se la 
staţia meteorologică Băişoara. 

Analizând încadrarea în clase de 
severitate a anomaliilor termice din luna 
octombrie 2013, se constată că regimul 
termic a fost cald, foarte cald şi extrem de 
cald în Maramureş, Banat, Crişana, 
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Transilvania şi în jumătatea de nord a 
Moldovei. Deasemenea a fost cald şi pe 
areale din nordul Munteniei şi al Olteniei. 
În restul zonelor din ţară regimul termic   
s-a încadrat în limite normale şi doar 
izolat, pe litoral şi în Delta Dunării, a fost 
rece.

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. La începutul lunii (1-       
4 octombrie) vremea a fost mult mai rece 
decât în mod obişnuit, abaterile negative 
fiind chiar şi de 10-15ºC faţă de normala 
climatologică. 

Cantitatea lunară de precipitaţii, 
medie pe ţară (50,4 mm), a fost cu 32% 
mai mare decât normala climatologică 
standard (1961-1990). Abaterea cantităţii 
de precipitaţii din luna octombrie 2013, 
faţă de normală, calculată în procente, a 
fost negativă în Maramureş, în estul şi 
nord-estul Transilvaniei şi în aproape 
toată jumătatea de nord a Moldovei şi 
pozitivă în rest.

Analizând încadrarea în clase de 
severitate a anomaliilor pluvio din luna 
octombrie 2013 se constată că regimul 
pluviometric a fost excedentar în cea mai 
mare parte a ţării, dar mai ales foarte 
excedentar şi extrem de excedentar în 
Muntenia, nord-estul Olteniei, sud-vestul 
Transilvaniei şi pe areale din Dobrogea. În 
Maramureş, Moldova, nordul şi estul 
Transilvaniei şi în nordul Crişanei, acesta 
s-a încadrat în limite normale sau a fost 
deficitar şi foarte deficitar.

În luna octombrie 2013 la 18 staţii 
meteorologice, în ziua de 1 octombrie, şi 
la una, pe 17 octombrie, a fost depăşită 
cantitatea maximă absolută de precipitaţii 
căzută în 24 de ore a staţiei, din luna 
octombrie, iar la 3 dintre acestea a fost 
depăşită şi cantitatea totală absolută a 
lunii, respectiv a staţiei.

În zilele de 1 şi 16 octombrie, izolat, 
cantităţile de apă au depăşit 50 l/mp şi    

tot în ziua de 1 octombrie, în judeţul 
Constanţa, cantităţile de apă au depăşit 
punctiform 100 l/mp (în zona localităţii 
Corbu). De asemenea în perioada 12-    
16 octombrie s-au semnalat descărcări 
electrice, iar în ziua de 15 octombrie, cu 
totul izolat, în judeţul Arad, s-au 
consemnat căderi de grindină. 

Precipitaţii sub formă de lapoviţă      
şi ninsoare au căzut în perioada                                  
1-4 octombrie, în zonele de munte şi în 
cele subcarpatice, iar în perioada 16-     
18 octombrie, doar la altitudini mai mari  
de 2000 m.

În zonele joase s-a semnalat     
ceaţă după data de 4 octombrie aproape 
în fiecare zi, însă extinderea spaţială şi 
persistenţa acesteia a fost variabilă de la  
o zi la alta. De asemenea, în perioada      
4-9 octombrie şi în 20 octombrie s-a 
produs bruma.

În luna noiembrie, temperatura 
medie pe ţară (7,0ºC), a fost cu 2,8ºC    
mai mare decât normala climatologică 
standard. Abaterea temperaturii medii a 
aerului din luna noiembrie 2013 faţă de 
normala climatologică standard (1961-
1990) a fost pozitivă pe întreg teritoriul 
ţării.

Analizând încadrarea în clase de 
severitate a anomaliilor termice din luna 
octombrie 2013, se constată că regimul 
termic a fost extrem de cald în cea mai 
mare parte a României, excepţie făcând  
Dobrogea, Muntenia, sud-vestul şi estul 
Olteniei şi areale din Carpaţii Occidentali, 
unde regimul termic a fost cald şi foarte 
cald. În cea mai mare parte a ţării, 
temperatura medie a depăşit cu 2,5ºC 
normala climatologică, valorile abaterii 
crescând de la sud la nord. Cea mai    
mare valoare a abaterii, 4,3ºC, a fost 
înregistrată la Iaşi.

În 5 noiembrie, la staţiile meteo-
rologice Miercurea Ciuc şi Topliţa s-a 
depăşit temperatura maximă absolută a 
staţiei, din noiembrie. 
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În perioadele 1-5, 8-9 şi 22-24 
noiembrie vremea a fost mult mai caldă 
decât în mod normal, abaterile pozitive 
faţă de normală fiind chiar şi de 10-13ºC  
în unele zile. 

Cantitatea lunară de precipitaţii, 
medie pe ţară (40,3 mm), a fost cu 8%  
mai mică decât normala climatologică 
standard (1961-1990). Abaterea canti-
tăţii de precipitaţii din luna noiembrie 
2013, faţă de normala climatologică 
(1961-1990), calculată în procente, a   
fost negativă în jumătatea de vest a 
Maramureşului, în sud-estul şi nord-vestul 
Transilvaniei, în estul şi sudul Munteniei, 
în sudul Olteniei şi în Dobrogea şi pozitivă 
în rest.

Analizând încadrarea în clase de 
severitate a anomaliilor pluvio din luna 
noiembrie 2013 se constată că regimul 
pluviometric a fost normal în cea mai  
mare parte a ţării şi foarte excedentar      
şi extrem de excedentar în sud-vestul 
extrem. Acesta a fost deficitar în nord-
vestul, sud-estul şi în centrul ţării şi foarte 
deficitar, local, în sud-estul Transilvaniei.

La 5 staţii meteorologice a fost 
depăşită cantitatea maximă absolută de 
precipitaţii căzută în 24 de ore a staţiei,  
din luna noiembrie.

Până pe 25 noiembrie precipitaţii 
sub formă de lapoviţă şi ninsoare s-au 
semnalat doar în zona montană înaltă,   
iar în rest acestea au fost doar sub formă 
de ploaie. În 10 noiembrie s-au semnalat 
descărcări electrice trecător în Câmpia de 
Vest, iar izolat, în judeţul Timiş au fost 
consemnate căderi de grindină.

În intervalul 26-30 noiembrie s-au 
semnalat ninsori şi în zonele joase de 
relief. De asemenea vântul a prezentat 
intensificări, cele mai mari viteze fiind 
înregistrate pe crestele înalte ale 
Carpaţilor Orientali, unde la rafală a 
depăşit 100 km/h şi a viscolit zăpada, dar 
şi în nordul Moldovei şi în Dobrogea   
unde rafalele au atins 55 – 65 km/h.

La sfârşitul lunii stratul de zăpadă    
la munte măsura, în platforma meteo-

rologică, până la 40 cm în masivul 
Făgăraş, până la 13 cm pe arii restrânse 
în Muntenia şi până la 9 cm în Oltenia. 

În zonele joase s-a semnalat ceaţă 
aproape în fiecare zi, însă extinderea 
spaţială şi persistenţa acesteia a fost 
variabilă de la o zi la alta. La Tg. Mureş, în 
noaptea de 28 spre 29 noiembrie, s-a 
produs polei.

În luna decembrie, temperatura 
medie pe ţară (–0,6ºC) a fost egală cu 
normala climatologică standard, regimul 
termic fiind normal şi rece în cea mai  
mare parte a ţării, dar şi cald, foarte cald 
sau extreme de cald în jumătatea de    
nord a Moldovei, pe areale din nord- 
vestul Munteniei, din Banat şi Crişana, 
precum şi în zona montană. Abaterea 
temperaturii medii a aerului din luna 
decembrie 2013 faţă de normala climato-
logică (1961-1990) a fost negativă în 
Transilvania, Dobrogea, Muntenia şi 
Oltenia şi pozitivă în restul ţării.

La staţia meteorologică Siria a fost 
depăşită temperatura maximă absolută a 
staţiei, din decembrie.

În prima jumătate a lunii vremea a 
fost rece, iar în intervalul 24-28 decembrie 
aceasta a fost caldă pentru această    
dată în toate regiunile, chiar deosebit     
de caldă în cele vestice, unde valorile 
termice au depăşit cu până la 15ºC 
mediile multianuale ale perioadei.

Cantitatea lunară de precipitaţii, 
medie pe ţară (8,5 mm), a fost cu 80%  
mai mică decât normala climatologică 
standard. Precipitaţiile au fost foarte 
deficitare sau deficitare în toată ţara, în 
cele mai multe regiuni, cantitatea lunară 
de precipitaţii fiind sub 20 mm. Abaterea 
cantităţii de precipitaţii din luna decembrie 
2013, faţă de normala climatologică 
(1961-1990), calculată în procente, a fost 
negativă în toată ţara.

Pe parcursul lunii, precipitaţiile au 
fost atât sub formă de ploaie, cât şi sub 
formă de lapoviţă şi ninsoare, cu 
precădere în prima jumătate a lunii.



Intensificări ale vântului au fost 
înregistrate pe tot parcursul lunii, mai   
ales în zonele montane înalte şi uneori    
în Moldova, Bărăgan şi Dobrogea         
(10 decembrie) sau în Banat, consem-
nându-se viteze ale vântului la rafală de 
7075 km/h.

În intervalul 6-9 decembrie în zonele 
montane vremea a fost severă, pe arii 
extinse au fost ninsori, izolat mai 
consistente, astfel că la sfârşitul acestui 
interval, exista strat de zăpadă în 
Maramureş (până la 27 cm), în cea mare 
parte a zonei de munte (până la 66 cm) şi 
local în Transilvania (până la 13 cm). 
Vântul a suflat tare, cu peste 70-80 km/h 
în Moldova, iar în zona montană, pe 
creste, rafalele au depăşit 100-120 km/h, 
viscolind şi spulberând zăpada. 

La sfârşitul lunii, stratul de zăpadă 
măsurat pe platforma staţiilor meteo-
rologice, era de până la 50 cm, local, în 
Masivul Făgăraş (Bâlea-Lac). De 
asemenea mai exista strat de zăpadă, 
doar izolat, în Transilvania (până la 8 cm) 
şi în Maramureş (până la  6 cm).

În zonele joase s-a semnalat ceaţă 
în fiecare zi, însă extinderea spaţială şi 
persistenţa acesteia a fost mai mare în a 
doua jumătate a lunii. Uneori, ceaţa a fost 
însoţită de depunere de chiciură.

Fenomenul de viscol a lipsit pe 
întreg parcursul lunii în zonele joase, dar 
acesta s-a produs în zonele înalte de 
munte, în prima decadă a lunii. 

În a doua jumătate a lunii, izolat s-a 
produs polei.

EFECTE ALE FENOMENELOR 
METEOROLOGICE PERICULOASE 

PRODUSE ÎN ANUL 2013 
ÎN ROMÂNIA

În primele cinci zile ale lunii aprilie, 
precipitaţiile căzute au produs inundaţii   
ce au afectat peste 140 de localităţi din  
15 judeţe. Au fost semnalate pagube în 
peste 100 de locuinţe şi au fost avariate 
mai mult de 11 poduri şi podeţe. De 

asemenea, 23 de drumuri judeţene şi     
30 de drumuri comunale au fost afectate 
de inundaţii. Totodata, pe fondul preci-
pitațiilor excedentare înregistrate s-au 
semnalat alunecări de teren. 

La sfârşitul lunii mai au fost 
semnalate furtuni în multe zone din ţară, 
iar în București, vijelia din 23 mai a 
provocat un deces și a produs pagube 
însemnate. La Corabia, în judeţul Olt, a 
căzut grindină, iar stratul de gheaţă a  
atins 10 cm înălţime.

În perioada 3-6 iunie 2013 au fost 
afectate de inundaţii cca. 44 de localităţi 
din 14 judeţe. În judeţele Botoşani şi 
Neamţ circulaţia rutieră a fost îngreunată 
pe opt drumuri judeţene. În judeţul    
Galaţi, la Matca, un baraj a fost spart de 
viitură fiind inundate mai multe locuinţe,  
iar în judeţul Vaslui a fost înregistrat un 
deces. 

Efectele viiturii înregistrate pe 
Dunăre în România la începutul lunii   
iunie au fost diminuate comparativ cu   
cele din Ungaria, serbia și Slovacia, dar 
totuți au existat pagube materiale produse 
în anumite sectoare.

Precipitaţiile căzute în perioada     
30 iunie-1 iulie 2013 au produs inundaţii  
în Dobrogea, Moldova, Muntenia şi în 
Municipiul Bucureşti. Au fost afectate    
mai multe locuinţe, a fost distrusă infra-
structura rutieră în zona Medgidia şi 
Cernavodă, iar traficul rutier a fost blocat 
pe două drumuri naţionale. În urma 
viiturilor au existat persoane blocate în 
maşini sau izolate în case.

Precipitaţiile abundente căzute în 
perioada 11-13 septembrie au provocat 
inundaţii puternice în judeţul Galaţi. În 
urma acestora s-au înregistrat 9 decese   
şi au fost afectate sute de locuinţe.

Vântul puternic şi ploile torenţiale  
din perioada 30 septembrie-1 octombrie 
au provocat pagube în sudul şi estul ţării,       
în judeţele Călăraşi, Brăila, Buzău, 
Constanţa, Giurgiu, Dâmboviţa şi Muni-
cipiul Bucureşti. Porturile de la Marea 
Neagră au fost închise, zeci de gospodării 
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au fost inundate şi mai multe localităţi au 
rămas fără curent electric. În Bucureşti, 
pe lângă inundaţii, 3 persoane au fost 
grav rănite şi 75 de maşini au fost  
avariate de copacii căzuţi. În judeţele 
Harghita, Prahova, dar mai ales Braşov, 
datorită precipitaţiilor sub formă de 
zăpadă, traficul rutier a fost îngreunat, iar 
între Braşov şi Predeal, datorită copacilor 
căzuţi pe calea ferată, au fost probleme şi 
traficul feroviar.

În luna decembrie, în zonele joase,  
a fost semnalată ceață densă cu 

vizibilitate redusă, sub 200 m și izolat, 
chiar sub 50 m. 

În anul 2013, Administraţia Naţio-
nală de Meteorologie a emis 75 de anten-
ţionări/avertizări meteorologice generale 
din care: 26 informări meteorologice,      
41 avertizări meteorologice cod galben şi 
8 avertizări meteorologice cod portocaliu.

Pentru fenomene meteorologice 
severe au fost emise în total 2511 aten-
ţionări/avertizări nowcasting.

Caracterizarea agrometeorologică 
a anului agricol septembrie 2012- august 2013 _____ _____

SEPTEMBRIE 2012

Pe parcursul lunii septembrie 2012, 
regimul termic al aerului a fost mai    
ridicat decât în mod normal, la nivelul 
întregii ţări. Sub aspect pluviometric s-au 
înregistrat precipitaţii, sub formă de 
ploaie, cu caracter de aversă, însoţite de 
intensificări temporare ale vântului, pe 
aproape întreg teritoriul agricol. Totodată, 
cantitaţile de apă au fost mai însemnate 
din punct de vedere agricol, în special în 
centrul, nordul şi sud-estul ţării.

Precipitaţii în intervalul 01-30 septem-
brie 2012:

reduse cantitativ, 1-25 l/mp, în 
Oltenia, cea mai mare parte a 
Dobrogei, sudul şi vestul Banatului, 
nord-vestul şi izolat sudul Crişanei, 
sud-vestul şi local în nord-vestul 
Transilvaniei, nordul şi sud-estul 
Moldovei, sud-vestul şi vestul 
Munteniei, 
normale, 26-50 l/mp, pe suprafeţe 
extinse din Transilvania, Muntenia, 
Crişana, Banat, Moldova, vestul 
Maramureşului;

ridicate, 51-71 l/mp, în cea mai mare 
parte a Maramureşului, local în 
nordul, centrul şi sudul Munteniei, 
vestul Dobrogei, sudul Transilvaniei, 
estul Moldovei, figura 1.

Fig. 1. Precipitaţii căzute în intervalul 01-   
30 septembrie 2012 la staţiile meteorologice 
reprezentative pentru teritoriul agricol al ţării

Conţinutul de apă în stratul de sol     
0-20 cm (ogor) la sfârşitul lunii septembrie, 
prezenta valori scăzute și deosebit de 
scăzute, seceta pedologică fiind moderată 
(150-200 mc/ha) și izolat puternică (100-
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150 mc/ha) și extremă (60-100 mc/ha),   
în majoritatea regiunilor agricole. Pe 
suprafeţe extinse din Muntenia, Moldova, 
Transilvania, sudul Banatului, local în 
estul Maramureșului, rezerva de umidi-
tate din sol se situa în limite satisfăcătoare 
(200-300 mc/ha) și local apropiate de 
optim (300-380 mc/ha), figura 2.

Fig. 2. Rezerva de umiditate în stratul de sol 
0-20 cm (ogor) la data de 26 septembrie 

2012

În cultura neirigată de porumb, 
conţinutul de umiditate pe adâncimea de 
sol 0-100 cm, înregistra valori deosebit de 
scăzute (secetă pedologică extremă/Co-
300 mc/ha și puternică/300-600 mc/ha) și 
scăzute (secetă pedologică mode-
rată/600-800 mc/ha), pe aproape întreg 
teritoriul agricol al ţării, cu excepţia unor 
suprafeţe restrânse din nord-vestul 
Transilvaniei și al Moldovei, unde izolat, 
aprovizionarea cu apă a solului se încadra 
în limite satisfăcătoare (800-840 mc/ha), 
figura 3.

În aceste condiţii, ritmurile de 
creştere şi dezvoltare la culturile de rapiţă, 
orz şi grâu de toamnă semănate până la 
această dată, au evoluat pe ansamblu 
normal, îndeosebi pe arealele agricole cu 
o aprovizionare satisfăcătoare cu apă a 
solului. Totodată, pe suprafeţele agricole 
cu deficite ridicate de umiditate în sol, 
procesele de coacere şi maturare la 
speciile prăşitoare, pomi fructiferi şi viţa de 
vie, au fost în general stânjenite. Sub 

Fig. 3. Rezerva de umiditate în stratul de  
sol 0-100 cm în cultura de porumb               

la data de 26 septembrie 2012

aspect fenologic, porumbul se afla la 
maturitatea tehnologică (80-100%), 
continuându-se totodată recoltarea, la 
nivelul întregii ţări. Producţiile obţinute    
au oscilat între 800-3800 kg/ha. În  
centrul, vestul şi estul ţării, sfecla de zahăr 
înregistra îngroşarea axei hipocotile 
concomitent cu acumularea zahărului în 
rădăcină, iar la cartof s-au extins 
suprafeţele recoltate. În majoritatea 
plantaţiilor, la speciile pomi-viticole s-au 
continuat procesele de maturare a 
fructelor/boabelor/lemnului, îngălbenirea 
şi căderea frunzelor, precum şi recoltarea. 
Funcţie de data semănatului, cultura de 
rapiţă parcurgea fazele de germinare-
răsărire (10-70%) şi apariţia primelor 
frunze (10-30%), iar la orzul şi grâul de 
toamnă se semnala germinarea-răsărirea 
(10-30%) şi apariţia primelor frunze,                
continuându-se totodată lucrările de 
semănat. Lucrările agricole de sezon 
(recoltare, transport, depozitare, elibera-
rea terenurilor de resturile vegetale, 
arături, pregătirea patului germinativ, 
semănat) s-au desfăşurat pe ansamblu  
cu dificultate. 

OCTOMBRIE 2012

În luna octombrie 2012 a predominat o 
alternanţă de zile normale sub aspect 
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termic, cu perioade în care vremea a fost 
mai rece decât în mod obişnuit, în cea mai 
mare parte a ţării. Local, în depresiunile 
din Transilvania şi nordul Moldovei s-a 
semnalat brumă şi îngheţ superficial la 
sol, în special în zilele cele mai reci. Sub 
aspect pluviometric s-au înregistrat 
precipitaţii predominant sub formă de 
ploaie, semnificative din punct de vedere 
agricol, însoţite de intensificări ale 
vântului, îndeosebi în ultimele zile ale 
intervalului. Totodată s-au semnalat 
precipitaţii mixte (ploaie, lapoviţă şi 
ninsoare), local în centrul şi nordul ţării. 

Precipitaţii în intervalul 01-30 octom-
brie 2012:

reduse cantitativ, 11-25l/mp, în 
nordul şi local în vestul Moldovei, 
sudul Olteniei, izolat în centrul, nordul 
şi sud-vestul Munteniei, nord-estul 
Dobrogei, sudul şi  sud-estul 
Transilvaniei;
normale, 26-50 l/mp, pe suprafeţe 
extinse din Moldova, Transilvania, 
Maramureş, Dobrogea, Muntenia, 
centrul Olteniei, izolat în nord-vestul 
Crişanei şi sud-vestul Banatului;
semnificative, 51-100 l/mp, în cea 
mai mare parte a Banatului, Crişanei, 
nordul Olteniei, centrul Maramure-
şului, nord-vestul Munteniei, local în 
sud-estul şi vestul Dobrogei, sud-
vestul şi centrul Transilvaniei;
excedentare, 101-106 l/mp, izolat în 
estul Banatului, figura 4.

La adâncimea de 5 cm şi 10 cm, 
temperatura medie diurnă a solului a    
fost optimă parcurgerii fazelor de 
germinare, răsărire şi înfrunzire, la 
speciile de toamnă înfiinţate până la 
această dată.

La data de 31 octombrie 2012, 
conţinutul de umiditate în stratul de sol                     
0-20 cm (ogor) prezenta valori scăzute şi 
deosebit de scăzute, seceta pedologică 
fiind moderată (150-200 mc/ha) şi local 
puternică (115-150 mc/ha), în cea mai 

Fig. 4. Precipitaţii căzute în intervalul        
01-30 octombrie 2012 la staţiile 

meteorologice reprezentative pentru  
teritoriul agricol al ţării

mare parte a Moldovei, Dobrogei, Olteniei, 
vestul Maramureşului, nord-vestul şi sud-
estul Transilvaniei, vestul şi local în   
nordul Munteniei. În Banat, pe suprafeţe 
extinse din Crişana, Transilvania, nord-
vestul, centrul şi sud-estul Munteniei,  
local în estul Maramure-şului, nordul 
Olteniei, sud-estul Dobrogei, estul şi  
sudul Moldovei, aprovizionarea cu apă a 
solului se situa în limite satisfăcătoare 
(200-300 mc/ha), apropiate de optim (300-
400 mc/ha) şi optime (400-500 mc/ha). 
Izolat, în nord-vestul Olteniei s-au 
semnalat excese de umiditate în sol (500-
510 mc/ha), figura 5.

Fig. 5. Rezerva de umiditate în stratul de  
sol 0-20 cm (ogor) la data de 31 octombrie 

2012
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Pe ansamblu, ritmurile de creştere şi 
dezvoltare la culturile de rapiţă, orz şi grâu 
de toamnă au evoluat în general normal, 
în cea mai mare parte a zonelor de 
cultură. Uniformitatea şi vigurozitatea 
culturilor înfiinţate în perioada optimă a 
fost pe ansamblu bună şi medie, respectiv 
medie şi slabă în semănăturile tardive, 
precum şi pe terenurile agricole cu 
deficite de umiditate în sol. Orzul şi grâul 
de toamnă se aflau predominant în   
fazele de germinare (80-100%), răsărire 
(40-100%), apariţie a primelor frunze  
(10-70%), precum şi înfrăţire (10-40%). 
Cultura de rapiţă parcurgea răsărirea  
(40-100%), apariţia primei perechi de 
frunze (10-50%) şi înfrunzirea (4-           
10 frunze), plantele prezentând în  
general o uniformitate şi vigurozitate bună 
şi medie, respectiv medie şi slabă în 
semănăturile tardive şi pe terenurile 
afectate de fenomenul de secetă 
pedologică. La sfecla de zahăr s-au  
extins şi chiar finalizat lucrările de 
recoltare, în cea mai mare parte a 
bazinelor de cultură. În majoritatea 
plantaţiilor pomi-viticole s-au continuat 
maturarea lemnului/coardelor, îngălbe-
nirea şi căderea fiziologică a frunzelor, 
finalizându-se totodată lucrările de 
recoltare la soiurile tardive.

NOIEMBRIE 2012

În luna noiembrie 2012, ritmurile de 
creştere şi dezvoltare la speciile de 
toamnă (rapiţă, orz şi grâu) s-au 
desfăşurat pe ansamblu normal în cea 
mai mare parte a ţării şi uşor mai lent în 
zonele depresionare din Transilvania, 
mergând până la stagnarea temporară a 
acestora, îndeosebi în zilele cele mai reci. 
Precipitaţiile au fost sub formă de ploi 
locale în cea mai mare parte a regiunilor 
agricole, dar şi mixte (ploaie, lapoviţă şi 
ninsoare), cantităţile de apă înregistrate 
fiind mai însemnate din punct de vedere 
agricol, îndeosebi în ultimele zile. 
Totodată, vântul a prezentat intensificări, 

în special în sud-estul ţării, afectând parţial 
speciile pomicole prin ruperea ramurilor. 

Precipitaţii în intervalul 01-30 noiem-
brie 2012:

deficitare în raport cu normele clima-
tologice, 5-25 l/mp, în Dobrogea,   
cea mai mare parte a Moldovei, 
Munteniei, Transilvaniei, Olteniei şi 
Banatului;
normale, 26-50 l/mp, în Crişana, pe 
suprafeţe extinse din Maramureş, 
nordul şi local în centrul Transilvaniei, 
nord-vestul şi sud-vestul Banatului, 
nordul Olteniei şi al Munteniei, izolat 
în nord-estul Moldovei;
ridicate, 51-58 l/mp, local în nord-
vestul Munteniei şi al Olteniei, centrul 
Maramureşului, figura 6.

Fig. 6. Precipitaţii căzute în intervalul         
01-30 noiembrie 2012 la staţiile 

meteorologice reprezentative pentru  
teritoriul agricol al ţării

Aprovizionarea cu apă pe adân-
cimea de sol 0-100 cm, la sfârşitul lunii 
noiembrie 2012, în cultura grâului de 
toamnă, se situa în limite satisfăcătoare               
(950-1250 mc/ha) şi apropiate de optim 
(1250-1650 mc/ha), în cea mai mare parte 
a regiunilor agricole. Deficite de umiditate 
în sol (secetă pedologică moderată/650-
950 mc/ha şi local puternică/350-650 
mc/ha) se înregistrau în Dobrogea, pe 
suprafeţe extinse din Oltenia, Muntenia, 
Moldova, local în sud-vestul şi sud-estul 
Transilvaniei, vestul Crişanei şi centrul 
Banatului, figura 7.
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Fig. 7. Rezerva de umiditate în stratul de  
sol 0-100 cm în cultura grâului de toamnă   

la data de 30 noiembrie 2012

Uniformitatea şi vigurozitatea plan-
telor se prezenta în general bună şi medie 
în semănăturile înfiinţate în epoca optimă, 
respectiv medie şi slabă la culturile 
tardive. Orzul şi grâul de toamnă 
semănate în perioada optimă parcurgeau 
fazele de formare a frunzei a treia şi 
înfrăţire (20-100%). Totodată, la culturile 
întârziate fenologic s-au continuat 
germinarea-răsărirea (10-100%) şi 
apariţia frunzei a treia (10-80%). Sub 
aspect fenologic, rapiţa înregistra faza de 
înfrunzire (6-12 frunze), pe majoritatea 
suprafeţelor agricole. Pomii fructiferi şi 
viţa de vie se aflau la maturarea 
lemnului/coardelor, îngălbenirea şi 
căderea masivă a frunzelor, în toate 
plantaţiile, local declanşându-se repausul 
vegetativ, speciile fiind în general bine 
adaptate la condiţiile de iernare. Lucrările 
agricole de sezon (eliberarea terenurilor 
de resturile vegetale, arături de toamnă, 
fertilizări, etc) s-au desfăşurat în condiţii 
relativ bune.

DECEMBRIE 2012

În prima decadă a lunii decembrie 2012    
a predominat o vreme în general normală 
sub aspect termic, după care s-a produs  
o răcire accentuată în evoluţia regimului 
termic, la nivelul întregii ţări. Din punct    

de vedere pluviometric s-au înregistrat 
precipitaţii mixte (ploaie, lapoviţă şi 
ninsoare), predominant sub formă de 
ninsoare, în aproape toată ţara. Vântul a 
înregistrat intensificări, local cu aspect   
de viscol, îndeosebi în sudul şi estul     
ţării. 

Precipitaţii în intervalul 01-31 decem-
brie 2012:

reduse cantitativ, 6-25 l/mp, local în 
centrul Transilvaniei şi vestul 
Munteniei;
semnificative, 26-50 l/mp, pe 
suprafeţe extinse din Transilvania, 
Maramureş, jumătatea de sud a 
Olteniei, sud-vestul Munteniei, local 
în nord-vestul Banatului şi al 
Moldovei, nord-estul Crişanei;
ridicate, 51-100 l/mp, în cea mai  
mare parte a Moldovei, Dobrogei, 
Munteniei, Banatului, Crişanei, vestul 
Maramureşului, jumătatea de nord a 
Olteniei, local în centrul şi estul 
Transilvaniei;
abundente, 101-125 l/mp şi chiar 
excedentare, 126-134 l/mp, în sud-
estul şi local în nord-estul Moldovei, 
sud-estul şi izolat în centrul şi nordul 
Munteniei, nord-vestul Dobrogei şi al 
Olteniei, figura 8.

Fig. 8. Precipitaţii căzute în intervalul         
01-31 decembrie 2012 la staţiile 

meteorologice reprezentative pentru   
teritoriul agricol al ţării
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Grosimea stratului de zăpadă la 
data de 03 ianuarie 2013:

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

Aprovizionarea cu apă pe adân-
cimea de sol 0-100 cm, în cultura grâului 
de toamnă, se încadra în limite satisfăcă-
toare (950-1200 mc/ha), apropiate de 
optim (1200-1500 mc/ha) şi optime (1500-
1840 mc/ha), în toată ţara, figura 9.

Funcţie de data semănatului, la 
cerealierele de toamnă (orz şi grâu) s-au 
înregistrat fazele de răsărire, formarea 
frunzei a treia şi înfrăţire (10-100%). 
Cultura de rapiţă se afla în faza de 
înfrunzire (8-13 frunze), la nivelul întregii 
ţări. În toate plantaţiile, la speciile pomi-
viticole s-a semnalat stadiul de repaus 
biologic. Lucrările agricole în câmp 
(fertilizări, lucrări de întreţinere în vii şi 
livezi) au fost stagnate temporar, în zilele 
cu precipitaţii.

IANUARIE 2013

Vremea mai rece din primele zile ale     
lunii ianuarie 2013 a intrat intrat într-un 
proces de încălzire treptată, devenind 
caldă sub aspect termic, în cea mai mare 
parte a ţării. S-au înregistrat precipitaţii 
predominant sub formă de ninsoare, dar  
şi mixte (ploaie, lapoviţă şi ninsoare), în 
aproape toată ţara. De asemenea, local 
cantităţile de apă au fost mai însemnate 
din punct de vedere agricol. Totodată, 
vântul a prezentat intensificări îndeosebi 
în jumătatea de est a ţării, local cu aspect 
de viscol.

Precipitaţiile înregistrate în inter-
valul 01-31 ianuarie 2013 au fost 
următoarele:

reduse cantitativ, 7-25 l/mp, pe 
suprafeţe extinse din vestul şi  
nord-estul Moldovei, estul şi local 
în vestul Transilvaniei, sud-estul 
Olteniei, izolat în sudul Munteniei  
şi nord-estul Dobrogei;
normale, 26-50 l/mp, în cea mai 
mare parte a Olteniei, Crişanei, 
Transilvaniei, Moldovei, Dobrogei, 
vestul şi local în nordul, centrul şi 
sud-estul Munteniei, local în estul  
şi nord-vestul Banatului, estul 
Maramureşului;
ridicate, 51-75 l/mp, pe suprafeţe 
extinse din Muntenia, Banat, 
Maramureş, nord-vestul Olteniei   
şi al Dobrogei, sudul şi izolat în 

Fig. 9. Rezerva de umiditate în stratul de  
sol 0-100 cm în cultura grâului de toamnă   

la data de 31 decembrie 2012

În aceste condiţii, la culturile de 
toamnă şi la speciile pomi-viticole s-a 
continuat repausul vegetativ, în toate 
regiunile agricole. Pe fondul tempera-
turilor minime din aer scăzute, situate sub 
pragurile biologice critice de rezistenţă                 
(Tmin.≤–10...–15...–20°C) a plantelor, 
precum şi pe terenurile cu strat superficial 
de zăpadă (sub 10 cm) sau chiar absent, 
local s-au produs vătămări ale aparatului 
foliar prin brunificări şi arsuri ale vârfului 
frunzelor. 
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estul Moldovei, izolat în nord-
vestul Transilvaniei şi centrul 
Crişanei; 
abundente, 76-80 l/mp, izolat în 
nordul  Dobrogei,  sud-estul  
Moldovei, centrul Maramureşului, 
figura 10.

Fig. 10. Precipitaţii căzute în intervalul                
01-31 ianuarie 2013 la staţiile meteorologice 
reprezentative pentru teritoriul agricol al ţării

Grosimea stratului de zăpadă la data 
de 30 ianuarie 2013:

1-10 cm, în Muntenia, pe suprafeţe 
extinse din Oltenia, sudul şi local în 
nordul şi vestul Transilvaniei, estul 
Maramureşului, nord-estul Crişanei, 
sudul şi nord-vestul Dobrogei, izolat 
în nordul şi sud-estul Moldovei;
11-25 cm, în cea mai mare parte      
a Moldovei, Transilvaniei şi 
Maramureşului;
26-50 cm, în sud-vestul, centrul şi 
izolat în nordul Moldovei.

În cultura grâului de toamnă, 
rezerva de umiditate accesibilă plantelor 
pe adâncimea de sol 0-100 cm se situa în 
limite satisfăcătoare (970-1250 mc/ha), 
apropiate de optim (1250-1550 mc/ha) şi 
local optime (1550-1890 mc/ha) în toate 
zonele de cultură, figura 11.

În aceste condiţii, speciile de    
câmp, pomii fructiferi şi viţa de vie se   
aflau în starea de repaus vegetativ, la 
nivelul întregii ţări. Pe fondul tempera-

Fig. 11. Rezerva de umiditate în stratul de 
sol 0-100 cm în cultura grâului de toamnă    

la data de 31 ianuarie 2013

turilor minime din aer şi sol situate sub 
pragurile biologice critice de rezistenţă 
(Tmin.≤–10...–15°C) a plantelor, precum 
şi în absenţa unui strat protector de 
zăpadă, la culturile de toamnă s-au 
produs brunificări şi arsuri ale vârfului 
frunzelor. Totodată, în zilele cele mai  
calde s-au semnalat reluări temporare    
în vegetaţie, îndeosebi în sud-estul ţării. 
Funcţie de data semănatului, la cerea-
lierele de toamnă (orz şi grâu) s-au 
semnalat fazele de răsărire, formarea 
frunzei a treia şi înfrăţire (15-100%). Pe 
toate suprafeţele cultivate din sudul,     
sud-estul, estul şi centrul ţării, cultura de 
rapiţă înregistra înfrunzirea (8-12 frunze). 
În plantaţiile pomicole şi viticole s-a 
menţinut repausul biologic, speciile fiind 
pe ansamblu bine adaptate la tempera-
turile scăzute de pe parcursul iernii. 
Lucrările agricole de sezon au fost sistate 
temporar, doar în zilele cu precipitaţii.

FEBRUARIE 2013

Pe ansamblu, luna februarie 2013 s-a 
caracterizat printr-un regim termic al 
aerului mai ridicat decât în mod obişnuit, 
în cea mai mare parte a ţǎrii, chiar 
deosebit de ridicat în sudul, sud-estul şi 
vestul teritoriului, îndeosebi la începutul 
intervalului. În ultima decadǎ a lunii s-a 
produs o rǎcire treptatǎ în evoluţia vremii, 
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aceasta devenind în general normalǎ sub 
aspect termic, în majoritatea regiunilor.

Sub aspect pluviometric, precipi-
taţiile au fost predominant sub formǎ de 
ploaie, dar şi mixte (ploaie, lapoviţǎ şi 
ninsoare), în cea mai mare parte a 
regiunilor, cantitǎţile de apǎ înregistrate 
fiind semnificative din punct de vedere 
agricol, îndeosebi în sudul ţǎrii. De 
asemenea, vântul a prezentat intensifi-
cǎri, în aproape toatǎ ţara, mai frecvente 
în sud-vestul, sudul şi sud-estul ţǎrii.

Precipitaţii înregistrate în intervalul 
01-28 februarie 2013:

reduse cantitativ, 8-25 l/mp, pe 
suprafeţe extinse din Transilvania, 
Dobrogea, vestul Crişanei, nordul şi 
local în nord-estul Moldovei, izolat   
în estul Banatului şi sud-vestul 
Munteniei;
normale, 26-50 l/mp, în cea mai  
mare parte a Munteniei, Moldovei, 
Banatului, Crişanei, Maramureşului, 
nord-estul Transilvaniei, vestul 
Dobrogei, izolat în sudul, sud-vestul 
şi nord-estul Olteniei;
ridicate, 51-100 l/mp, pe suprafeţe 
extinse din Oltenia, nordul şi local în 
centrul Munteniei, izolat în estul 
Moldovei, centrul Maramureşului, 
nord-vestul Crişanei şi vestul 
Banatului;
abundente, 101-125 l/mp şi chiar 
excedentare 126-200 l/mp, local în 
vestul Olteniei, figura 12.

În cultura grâului de toamnǎ, rezerva 
de umiditate pe profilul de sol 0-100 cm, la 
sfârşitul lunii februarie 2013 s-a situat      
la valori apropiate de optim (1200-     
1500 mc/ha) şi optime (1500-1890 
mc/ha), în cea mai mare parte a ţǎrii. În 
Dobrogea, sudul şi vestul Transilvaniei, 
sud-vestul şi sud-estul Munteniei, nordul 
Crişanei, local în nord-estul Moldovei, 
centrul Banatului şi sudul Olteniei, aprovi-
zionarea cu apǎ a solului se încadra în 
limite satisfăcătoare (970-1200 mc/ha), 
figura 13.

Fig. 12. Precipitaţii căzute în intervalul             
01-28 februarie 2013 la staţiile 

meteorologice reprezentative pentru  
teritoriul agricol al ţării

Fig. 13. Rezerva de umiditate în stratul de 
sol 0-100 cm în cultura grâului de toamnă   

la data de 28 februarie 2013

Pe ansamblu, atât la speciile de 
câmp, cât şi la cele pomi-viticole s-a 
menţinut starea de repaus vegetativ. 
Local, condiţiile agrometeorologice au 
determinat reluări lente de vegetaţie la 
culturile de toamnă din vestul, sudul şi 
sud-estul ţării. Starea de vegetaţie a 
plantelor se prezenta în general bună şi 
medie în semănăturile efectuate în epoca 
optimă, iar la cele înfiinţate tardiv, medie şi 
slabă.

Cerealierele de toamnă (orz şi 
grâu) se aflau în fazele de răsărire, 
formarea frunzei a treia şi înfrăţire (20-
100%). La rapiţă se înregistra înfrunzirea 
(8-12 frunze), plantele prezentând 1-        
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2 frunze bazale îngălbenite sau uscate. În 
toate plantaţiile, la speciile pomi-viticole 
se semnala stadiul de repaus biologic. 
Lucrările agricole specifice (aplicarea 
îngrăşămintelor organice şi chimice, tăieri 
de rodire) au fost întrerupte în zilele cu 
precipitaţii.

MARTIE 2013

Prima decadă a lunii martie 2013 s-a 
caracterizat printr-o vreme mai caldă 
decât în mod normal, după care s-a 
produs o răcire accentuată în evoluţia 
regimului termic, la nivelul întregii ţări.  
Sub aspect pluviometric, precipitaţiile au 
fost sub formă de ploi locale, dar şi mixte 
(ploaie, lapoviţă şi ninsoare), în aproape 
toată ţara. Totodată, vântul a prezentat 
intensificări în cea mai mare parte a 
regiunilor, local cu aspect de viscol, în 
special în vestul, sudul şi estul ţării. 
Cantităţile de apă înregistrate au fost mai 
însemnate din punct de vedere agricol, 
îndeosebi spre sfârşitul perioadei.

În scopul evaluării condiţiilor de 
iernare ale speciilor de toamnă s-a 
analizat indicele agrometeorologic ce 
caracterizează anotimpul rece, respectiv 
asprimea iernii prin cuantumul tempera-
turilor medii diurne negative din aer 
(Σtmed.≤ 0°C/unităţi de frig) înregistrate  
în intervalul 01 noiembrie 2012-31 martie 
2013.

Din analiza “unităţilor de frig”/ 
Σtmed.≤0°C s-a evidenţiat caracterul de 
iarnă blândă (<200 unităţi de frig), în 
Maramureş, Crişana, Banat, Oltenia, 
Muntenia, Dobrogea, jumătatea de vest şi 
local în estul Transilvaniei, izolat în sud-
estul Moldovei. O intensitate moderată a 
frigului, 201-300 unități de frig (iarnă 
normală) s-a semnalat în cea mai mare 
parte a Moldovei și estul Transilvaniei.     
În nordul Moldovei şi depresiunile din  
estul Transilvaniei s-au acumulat 301-  
400 unităţi de frig (iarnă rece) şi >400 
unităţi de frig (iarnă deosebit de rece), 
figura 14.

Fig. 14. Asprimea iernii 01 noiembrie 2012-
31 martie 2013

Precipitaţii în intervalul 01-31 martie 
2013:

reduse cantitativ, 2-25 l/mp, în 
Dobrogea, izolat în sud-estul 
Transilvaniei;
normale, 26-50 l/mp, în cea mai 
mare parte a Moldovei, Munteniei, 
sudul şi estul Transilvaniei, local    
în sudul-estul Olteniei;
ridicate, 51-100 l/mp, pe suprafeţe 
extinse din Oltenia, vestul, nordul  
şi local în centrul Munteniei, nord-
estul şi sudul Moldovei, centrul şi 
vestul Transilvaniei, local în sudul  
şi nord-vestul Banatului;
abundente, 101-125 l/mp şi chiar 
excedentare 126-188 l/mp, în 
Maramureş, Crişana, cea mai mare 
parte a Banatului, nord-vestul 
Transilvaniei, izolat în nord-vestul 
Olteniei, figura 15.

Precipitaţii în intervalul 01 noiem-
brie 2012-31 martie 2013 (perioada de 
acumulare a apei în sol):

deficitare, <200 l/mp (regim pluvio-
metric foarte secetos, secetos şi 
moderat de secetos), în cea       
mai mare parte a Transilvaniei, 
Dobrogei ,  nordul  ş i  vestu l  
Moldovei, sud-vestul Munteniei     
şi sud-estul Olteniei;
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Fig. 15. Precipitaţii căzute în intervalul     
01-31 martie 2013 la staţiile meteorologice 

reprezentative pentru teritoriul agricol               
al ţării

optime, 201-300 l/mp, pe supra-
feţe ext inse din Muntenia,  
Moldova, Banat, Oltenia, nord-
vestul Transilvaniei, centrul 
Crişanei, estul Maramureşului, 
nord-vestul Dobrogei;
ridicate, 301-400 l/mp, în cea     
mai mare parte a Crişanei, sud-
vestul Banatului, vestul şi izolat    
în nord-estul Olteniei, vestul 
Maramureşului, sudul şi local în 
estul Moldovei, izolat în nordul şi 
sud-estul Munteniei;
abundente, 401-576 l/mp, local în 
nord-vestul Olteniei şi centrul 
Maramureşului, figura 16. 

La sfârşitul lunii martie, rezerva   
de umiditate accesibilă plantelor de grâu 
de toamnă pe profilul de sol 0-100 cm, 
prezenta valori apropiate de optim                       
(1250-1550 mc/ha) și optime (1550-   
1890 mc/ha), în majoritatea zonelor de 
cultură. O aprovizionare satisfăcătoare  
cu apă a solului (950-1250 mc/ha) se 
semnala în Dobrogea, cea mai mare  
parte a Munteniei, local în estul și sudul 
Moldovei, izolat în sudul Transilvaniei, 
figura 17.

În aceste condiţii, la culturile de 
câmp s-au semnalat ritmuri lente de 

Fig. 16. Precipitaţii căzute în intervalul          
01 noiembrie-31 martie 2012 la staţiile 
meteorologice reprezentative pentru  

teritoriul agricol al ţării

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

la data de 31 martie 2013

creştere şi dezvoltare ale plantelor pe 
majoritatea suprafeţelor agricole, excep-
tând nordul şi centrul ţării, unde s-a 
menţinut stadiul de repaus biologic. În 
zilele cele mai reci s-au produs vătămari 
ale plantelor prin brunificări şi arsuri ale 
vârfului frunzelor, precum şi afectarea 
parţială a mugurilor de rod în plantaţiile 
pomi-viticole. Totodată, în vestul ţării s-au 
semnalat băltiri temporare de apă, 
îndeosebi pe terenurile joase şi cu drenaj 
defectuos. Sub aspect fenologic, orzul şi 
grâul de toamnă semănate în epoca 
optimă se aflau în fazele de formarea 
frunzei a treia şi înfrăţire (30-100%), 
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precum şi alungirea tulpinii (10-30%). În 
semănăturile efectuate tardiv au predo-
minat răsărirea şi formarea frunzei  a treia 
(60-100%). Cultura de rapiţă înfiinţată     
în perioada optimă a parcurs înfrunzirea 
(8-12 frunze), la scara întregii ţări, plantele 
prezentând 1-3 frunze bazale îngălbenite. 
În aproape toate plantaţiile pomicole, 
speciile de sâmburoase înregistrau  
fazele de înmugurire şi dezmugurire. La 
viţa de vie din majoritatea podgoriilor       
s-a menţinut starea de repaus vegetativ. 
Local, în centrul şi sudul ţării s-a semnalat 
faza de „plâns”. Lucrările agricole în câmp 
au fost sistate temporar în zilele cu 
precipitaţii.

APRILIE 2013

În luna aprilie 2013 a predominat un regim 
termic al aerului în general mai ridicat 
decât în mod obişnuit, pe aproape întreg 
teritoriul agricol al ţării. 

Precipitaţiile înregistrate au fost   
sub formă de ploi locale, izolat cu caracter 
de aversă, reduse cantitativ, acestea   
fiind însoţite de descărcări electrice şi 
intensificări de scurtă durată ale vântului. 
Cantităţi de apă mai însemnate din punct 
de vedere agricol s-au înregistrat izolat,  
în primele zile ale perioadei.

Potenţialul termic al perioadei de 
trecere de la iarnă la primăvară este 
exprimat prin indicele de împrimăvărare 

(ΣTmed≥0°C/unităţi de căldură), calculat 
la nivelul intervalului 01 februarie-           
10 aprilie 2013. Pe aproape întreg 
teritoriul agricol al ţării, indicele de 
împrimăvărare a totalizat 201-400 unităţi 
de căldură, ceea ce semnifică o împrimă-
vărare moderată şi normală. În sudul şi 
izolat în nordul Dobrogei, local în sudul 
Munteniei şi al Olteniei, precum şi în estul 
Banatului s-a semnalat o împrimăvărare 
timpurie (401-467 unităţi de căldură). O 
împrimăvărare târzie (sub 200 unităţi de 
căldură) s-a înregistrat în jumătatea de 
nord a Moldovei şi estul Transilvaniei, 
figura 18.

Fig. 18. Indicele de împrimăvărare 
01 februarie-10 aprilie 2013

Temperaturile medii diurne ale 
solului (15...25°C) au fost favorabile 
continuării însămânţării culturilor prăşi-
toare şi parcurgerii primelor faze de 
vegetaţie (germinare, răsărire şi apariţia 
primelor frunze) la cele semănate până în 
prezent, figura 19.

Fig. 19. Temperatura medie diurnă                
a solului la adâncimea de 5 cm la data de  

30 aprilie 2013

Precipitaţii în intervalul 01-30 aprilie 
2013:

reduse cantitativ, 11-25 l/mp, pe 
suprafeţe extinse din Dobrogea, 
izolat în sud-estul Transilvaniei, 
nordul şi estul Moldovei, nord-
vestul Banatului, estul Munteniei;
normale, 26-50 l/mp, în cea mai 
mare parte a Moldovei, Transil-
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vaniei, Munteniei, sud-estul 
Olteniei, sudul şi nord-vestul 
Banatului, vestul Maramureşului, 
local în sudul şi estul Crişanei;
ridicate, 51-75 l/mp, pe suprafeţe 
extinse din Oltenia, Banat, 
Crişana, Maramureş, nordul, 
centrul  ş i  izolat în sudul 
Transilvaniei, local în nordul şi 
sudul Munteniei, estul Moldovei;
abundente, 76-89 l/mp, local în 
centrul Maramureşului şi nord-
vestul Olteniei, figura 20.

Fig. 20. Precipitaţii căzute în intervalul              
01-30 aprilie 2013 la staţiile meteorologice 

reprezentative pentru teritoriul agricol al ţării

La data de 30 aprilie 2013, rezerva 
de umiditate accesibilă plantelor de grâu 
de toamnă pe profilul de sol 0-100 cm,      
s-a situat în limite satisfăcătoare (950-         
1250 mc/ha) și apropiate de optim (1250-
1540 mc/ha),   în majoritatea  zonelor de 
cultură. În cea mai mare parte a Dobrogei, 
jumătatea de est a Munteniei, sud-estul   
și local în estul Moldovei, s-au înregistrat 
deficite moderate de apă în sol (secetă 
pedologică moderată/720-950 mc/ha), 
figura 21.

În stratul de sol 0-20 cm (ogor), 
aprovizionarea cu apă prezenta valori 
satisfăcătoare (250-340 mc/ha) în 
majoritatea regiunilor agricole ale ţării.    
În Dobrogea, centrul și estul Munteniei, 
sudul și local în estul Moldovei, izolat în               

Fig. 21. Rezerva de umiditate în stratul      
de sol 0-100 cm în cultura grâului de toamnă 

la data de 30 aprilie 2013

sud-vestul Banatului și sudul Olteniei, s-a 
semnalat seceta pedologică moderată 
(150-250 mc/ha) și local puternică (90- 
150 mc/ha), figura 22.

Fig. 22. Rezerva de umiditate în stratul de 
sol 0-20 cm (ogor) la data de 30 aprilie 2013

Ca urmare, procesele biologice ale 
speciilor de câmp şi pomi-viticole au fost 
mai intense, pe majoritatea suprafeţelor 
agricole. În semănăturile efectuate în 
perioada optimă, starea de vegetaţie a 
plantelor s-a prezentat bună şi medie, 
respectiv medie şi slabă în culturile tardive 
şi pe terenurile cu deficite de apă în sol. 
Orzul şi grâul de toamnă semănate în 
epoca optimă se aflau la alungirea paiului             
(10-100%), iar izolat s-a declanşat faza de 
„burduf” şi înspicare. În culturile întârziate 
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fenologic s-a definitivat formarea frunzei  
a treia (100%), plantele aflându-se 
predominant la înfrăţire şi alungirea 
tulpinii (10-100%). Cultura de rapiţă 
parcurgea înfrunzirea (8-19 frunze), 
alungirea tulpinii (10-100%), apariţia 
inflorescenţelor (10-60%) şi începutul 
înfloririi. În plantaţiile pomicole, speciile 
de sâmburoase înregistrau fazele de 
înflorire, înfrunzire, precum şi legarea/ 
creşterea rodului, iar seminţoasele, 
dezmugurirea, înfrunzirea şi înflorirea. 
Viţa de vie din majoritatea podgoriilor     
şi-a definitivat faza de „plâns”, aflându-se 
predominant la dezmugurire şi local, 
înfrunzire. La culturile prăşitoare  
(floarea-soarelui, porumb şi sfeclă de 
zahăr) semănate până în prezent se 
semnalau fazele incipiente de vegetaţie 
(germinare-răsărire-apariţia primelor 
frunze). La porumb, local s-a semnalat 
atac de răţişoara porumbului (Tanymecus 
dilaticolis), în special în sud-estul ţării. 
Cartoful pentru consum se afla predomi-
nant în fazele de încolţire-răsărire. 
Condiţiile agrometeorologice au fost în 
general favorabile desfăşurării lucrărilor 
agricole în câmp (pregătirea patului 
germinativ, semănat/plantat, fertilizări, 
erbicidări, tăieri şi tratamente fito-sanitare 
în vii şi livezi, etc.).

MAI 2013

Pe ansamblu, luna mai 2013 s-a 
caracterizat printr-un regim termic al 
aerului mai ridicat decât în mod normal,  
în majoritatea regiunilor agricole. Sub 
aspect pluviometric s-au înregistrat ploi 
locale cu caracter de aversă, dar şi 
torenţiale, însoţite de descărcări electrice 
şi intensificări de scurtă durată ale 
vântului, local cu aspect de vijelie, 
precum şi căderi de grindină. Cantităţile 
de precipitaţii au fost semnificative din 
punct de vedere agricol, îndeosebi în 
vestul, nordul şi centrul ţării. 

Precipitaţii în intervalul 01-31 mai 
2013:

reduse cantitativ, 10-25 l/mp, izolat 
în nord-estul şi sud-estul Dobrogei;
normale, 26-50 l/mp, în cea mai 
mare parte a Dobrogei, centrul şi 
estul Olteniei, vestul şi local în 
centrul şi nordul Munteniei, izolat  
în sud-estul Moldovei, nordul 
Banatului şi nord-vestul Transilva-
niei;
ridicate, 51-100 l/mp, în Crişana, 
pe suprafeţe extinse din Moldova, 
Mun ten ia ,  O l ten ia ,  Bana t ,  
Transilvania, vestul Maramureş-
ului;
abundente, 101-125 l/mp, în cea 
mai mare parte a Maramureşului, 
local în nordul și sudul Transilva-
niei, izolat în nord-vestul şi sudul 
Moldovei, nordul Munteniei, vestul 
Olteniei;
excedentare, 126-136 l/mp, local  
în sudul şi centrul Transilvaniei, 
figura 23.

Fig. 23. Precipitaţii căzute în intervalul        
01-31 mai 2013 la staţiile meteorologice 

reprezentative pentru teritoriul agricol al ţării

Precipitaţii în intervalul 01 septem-
brie 2012-31 mai 2013:

deosebit de scăzute, 138-250 l/mp 
(regim pluviometric foarte secetos) 
şi scăzute, 251-450 l/mp (regim 
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pluviometric secetos şi moderat  
de secetos), în Dobrogea, cea   
mai mare parte a Transilvaniei, 
Moldovei, Munteniei, jumătatea  
de sud a Olteniei;
normale, 451-550 l/mp, pe supra-
feţe extinse din Banat, jumătatea 
de nord a Crişanei, nordul Olteniei, 
nordul şi local în sud-estul 
Munteniei, nordul Transilvaniei, 
local în estul şi sudul Moldovei;
ridicate, 551-650 l/mp şi chiar 
abundente, 651-818 l/mp. în 
Maramureş, jumătatea de sud a 
Crişanei, sud-estul Banatului, 
vestul Olteniei, figura 24.

Fig. 24. Precipitaţii căzute în intervalul        
01 septembrie 2012-31 mai 2013 la staţiile 

meteorologice reprezentative pentru 
teritoriul agricol al ţării

Primele 9 luni (septembrie 2012-mai 
2013) din anul agricol 01 septembrie 
2012-31 august 2013, s-au caracterizat 
printr-un regim pluviometric secetos şi 
moderat de secetos în majoritatea 
zonelor agricole. În nordul, vestul şi     
local în sudul şi estul teritoriului, 
cantităţile de precipitaţii înregistrate la 
staţiile meteorologice au fost optime şi 
izolat chiar excedentare (Apa Neagră-
818 l/mp şi Baia Mare-749 l/mp). 

Rezerva de umiditate accesibilă 
plantelor de grâu de toamnă pe profilul   
de sol 0-100 cm, se încadra în limite 
satisfăcătoare (950-1300 mc/ha), apropi-

ate de optim (1300-1600 mc/ha) și optime 
(1600-1690 mc/ha), în majoritatea zonelor 
de cultură. Deficite de apă în sol (secetă 
pedologică moderată/650-950 mc/ha și 
puternică/430-650 mc/ha) se înregistrau 
în Dobrogea, cea mai mare parte a 
Munteniei, Moldovei, jumătatea de est a 
Olteniei, figura 25.

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

data de 31 mai 2013

În cultura de porumb, gradul de 
aprovizionare cu apă pe adâncimea de sol            
0-50 cm, prezenta valori satisfăcătoare 
(550-750 mc/ha), apropiate de optim                
(750-950 mc/ha) și optime (950-         
1100 mc/ha), pe aproape întreg teritoriul, 
cu excepţia unor suprafeţe agricole din 
sud-estul și sudul ţării, unde se semnala 
seceta pedologică moderată (450-       
550 mc/ha) și local puternică (280-       
450 mc/ha), figura 26.

În aceste condi ţ i i ,  procesele 
fiziologice ale culturilor agricole s-au 
desfăşurat normal pe majoritatea 
suprafeţelor agricole. Pe terenurile cu o 
aprovizionare satisfăcătoare cu apă a 
solului, datorită regimului termic mai 
ridicat din aer şi sol, ritmurile vegetative au 
fost intensificate. Starea de vegetaţie a 
speciilor de câmp înfiinţate în perioada 
optimă se prezenta bună şi medie, iar în 
semănăturile tardive şi pe suprafeţele 
agricole afectate de seceta pedologică, 
uniformitatea şi vigurozitatea plantelor se 



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

31 mai 2013

menţineau medie şi slabă. Sub aspect 
fenologic, cerealierele de toamnă (orz şi 
grâu) înfiinţate în perioada optimă 
parcurgeau înspicarea şi înflorirea                     
(10-100%), precum şi maturitatea în    
lapte (10-30%). Totodată, în semănăturile 
tardive se înregistrau fazele de alungire    
a paiului (80-100%) şi înspicare (10-80%). 
Local, în Banat se semnala atacul 
gândacului bălos (Lema melanopa) şi     
în Moldova şi Dobrogea, atacul de rugină 
(Puccinia sp.). Rapiţa din Dobrogea, 
Oltenia, Moldova şi Transilvania se       
afla la înflorire (90-100%) şi creşterea      
şi dezvoltarea silicvelor (10-100%). 
Floarea-soarelui parcurgea răsărirea  
(80-100%), formarea primei perechi        
de frunze (40-100%) şi înfrunzirea         
(3-13 f runze) .  Func ţ ie  de data 
semănatului, porumbul şi-a definitivat 
germinarea  (100%) ,  a f lându-se  
predominant la răsărire (10-100%), 
formarea frunzei a treia (40-100%) şi 
înfrunzire (2-10 frunze). În Moldova se 
semnala atac slab de ră ţ işoara 
porumbului (Tanymecus dilaticolis). În 
principalele bazine de cultură, la sfecla de 
zahăr se semnala înfrunzirea (60-100%), 
iar la cartof, predominante erau fazele de 
încolţire şi răsărire (20-100%), precum şi 
apariţia lăstarilor laterali (10-30%). Pomii  
fructiferi, atât sâmburoasele, cât şi 
seminţoasele îşi continuau creşterea 

frunzelor/lăstarilor/fructelor în cea mai 
mare parte a plantaţiilor, iar soiurile 
timpurii de cireş, înregistrau coacerea 
fructelor şi local, recoltarea. În toate 
podgoriile, viţa de vie parcurgea creşterea 
frunzelor/lăstarilor, formarea inflores-
cenţelor, iar soiurile timpurii de masă, 
înflorirea. În general, condiţiile agro-
meteorologice au fost favorabile desfăşu-
rării lucrărilor agricole de sezon (praşile 
mecanice şi manuale, tratamente fito-
sanitare, erbicidări), exceptând zilele cu 
precipitaţii.

IUNIE 2013

Luna iunie 2013 s-a caracterizat 
printr-o alternanţă de zile normale sub 
aspect termic, cu perioade în care a 
predominat un regim termic al aerului mai 
ridicat decât în mod obişnuit, în cea mai 
mare parte a teritoriului agricol al ţării. 
Valorile temperaturilor medii diurne ale 
aerului au fost cuprinse între 17...29°C    
în perioadele cele mai calde, abaterile 
termice pozitive fiind de 1...9°C şi 
11...24°C în restul zilelelor, limite 
apropiate de mediile multianuale. 
Temperaturile maxime din aer s-au situat 
între 12...37°C la nivelul întregii ţări, 
valorile cele mai ridicate (33...37°C) 
înregistrându-se în sudul şi sud-estul ţării. 
Minimele din aer au oscilat între 3...24°C 
în majoritatea zonelor de cultură, cele   
mai scăzute valori semnalându-se în 
depresiunile din estul Transilvaniei.

Temperatura medie diurnă a solului 
s-a încadrat în limite optime desfăşurării 
ritmurilor de creştere şi dezvoltare la 
speciile prăşitoare, precum şi proceselor 
de coacere şi maturare la culturile de 
toamnă, în toate zonele agricole.

Pe parcursul lunii iunie, instabili-
tatea atmosferică s-a manifestat prin ploi 
sub formă de aversă, dar şi torenţiale, 
însoţite de descărcări electrice şi 
intensificări temporare ale vântului, local 
cu aspect de vijelie şi căderi de grindină 
care au afectat parţial/total culturile 
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agricole (culcarea lanurilor în vetre la 
cerealierele de toamnă, aparat foliar 
perforat la prăşitoare, ruperea ramurilor 
tinere şi a coardelor la pomii fructiferi       
şi viţa de vie, etc). De asemenea, 
precipitaţiile au fost însemnate din    
punct de vedere agricol, în majoritatea 
zonelor de cultură.

Precipitaţiile înregistrate în perioada 
01-30 iunie 2013 au fost următoarele:

reduse cantitativ, 21-50 l/mp, în 
vestul Olteniei, sud-vestul şi izolat   
în nordul Banatului, local în sudul     
şi sud-vestul Crişanei, nord-estul 
Munteniei;
normale, 51-100 l/mp, în cea      
mai mare parte a Transilvaniei, 
Banatului, Crişanei, Dobrogei, 
nord-estul şi centrul Olteniei, estul 
şi local în nord-vestul şi centrul 
Munteniei,  izolat în nordul şi sud-
estul Moldovei;
ridicate, 101-150 l/mp, în Mara-
mureş, pe suprafeţe extinse din 
Moldova, Muntenia, sud-estul 
Olteniei, estul, nord-vestul şi local     
în sudul Transilvaniei, izolat în 
nord-estul Dobrogei;
abundente, 151-200 l/mp şi chiar 
excedentare, 201-233 l/mp, în 
centrul şi local în nordul Moldovei, 
nordul Crişanei, izolat în nord-     
estul Transilvaniei, sudul şi nord-
vestul Munteniei, centrul Dobrogei, 
figura 27.

La data de 30 iunie 2013, aprovizio-
narea cu apă pe profilul de sol   0-100 cm 
în cultura grâului de toamnă, se situa      
în limite optime (1500-1870 mc/ha), 
apropiate de optim (1200-1500 mc/ha) şi 
satisfăcătoare (900-1200 mc/ha), pe 
aproape întreg teritoriul agricol. Seceta 
pedologică moderată (600-900 mc/ha)  
se semnala în cea mai mare parte a 
Dobrogei, estul Munteniei, izolat în nord-
estul Olteniei şi sud-estul Moldovei,  
figura 28.
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Fig. 27. Precipitaţii căzute în intervalul     
01-30 iunie 2013 la staţiile meteorologice 

reprezentative pentru teritoriul agricol al ţării

Rezerva de umiditate accesibilă 
plantelor de porumb pe adâncimea de   
sol 0-100 cm, prezenta valori satisfăcăt-
oare (900-1200 mc/ha), apropiate de 
optim (1200-1500 mc/ha) şi optime (1500-    
1840 mc/ha), în majoritatea regiunilor.   
Pe suprafeţe agricole restrânse din 
Dobrogea şi estul Munteniei, se înregis-
trau deficite de umiditate în sol, seceta 
pedologică f i ind moderată (660-             
900 mc/ha), figura 29.

În condiţiile agrometeorologice 
menţionate, procesele de coacere şi 
maturare la cerealierele de toamnă, 
precum şi cele de creştere şi dezvoltare la 

Fig. 28. Rezerva de umiditate în stratul de 
sol 0-100 cm în cultura grâului de toamnă la 

data de 30 iunie 2012
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Fig. 29. Rezerva de umiditate în 
stratul de sol 0-100 cm în cultura de porumb 

la data de 30 iunie 2013

speciile prăşitoare au evoluat în general 
normal, în aproape toată ţara. De 
asemenea, în zilele cele mai calde, pe 
fondul regimului termic din aer mai ridicat 
decât în mod obişnuit la culturile 
prăşitoare s-au semnalat ofi l irea 
temporară şi răsucirea frunzelor în orele 
de amiază, iar la cerealierele de toamnă, 
maturarea forţată, în special pe terenurile 
afectate de seceta pedologică.

Orzul şi grâul de toamnă se aflau 
predominant în fazele de maturitate        
în ceară şi deplină (30-100%), pe 
majoritatea suprafeţelor agricole, iar  
local, în jumătatea de nord a ţării, 
predomina maturitatea în lapte (50-100%) 
şi ceară (10-80%). Cele mai avansate 
fenologic erau culturile semănate în 
epoca optimă, îndeosebi din sudul ţării, 
aflate la maturitate deplină şi care se 
recoltau. În Banat, Muntenia şi Moldova 
se semnala atac de rugină (Puccinia sp.) 
şi făinare (Erysiphae graminis). Cultura de 
rapiţă înregistra maturitatea deplină (40-
100%), local, declanşându-se lucrările de 
recoltare. Floarea-soarelui parcurgea 
fazele de dezvoltare a aparatului foliar,          
formarea/creşterea calatidiului (10-
100%), precum şi înflorirea (10-60%), cu  
o stare de vegetaţie pe ansamblu bună    
şi medie. La porumb, funcţie de data 
semănatului se înregistra faza de 

înfrunzire, plantele prezentând în medie 
14-20 frunze, uniformitatea şi vigurozi-
tatea plantelor fiind în general bună şi 
medie. Local, la hibriziii extratimpurii şi 
timpurii se semnalau apariţia paniculului, 
înflorirea şi mătăsirea. Sfecla de zahăr   
din principalele bazine specializate îşi 
continua dezvoltarea aparatului foliar   
(60-100%) şi alungirea/îngroşarea axei 
hipocotile (10-100%). Sub aspect 
fenologic, cartoful se afla în fazele de 
tuberizare (30-100%),  formare/creştere  
a lăstarilor (70-100%), îmbobocire şi 
înflorire (10-100%). În Moldova, local se 
semnala atacul gândacului de Colorado 
(Leptinotarsa decemlineata). La pomii 
fructiferi se semnalau creşterea lăstarilor/ 
frunzelor/fructelor, acumularea zaharurilor 
şi coacerea rodului, iar la speciile ajunse  
la maturitatea tehnologică se continua 
recoltarea. Viţa de vie din majoritatea 
podgoriilor parcurgea înfrunzirea, înflori-
rea, precum şi formarea şi creşterea 
boabelor.

IULIE 2013

Pe ansamblu, în luna iulie 2013 a 
predominat un regim termic al aerului 
normal, în cea mai mare parte a ţării, 
exceptând ultima parte a intervalului, când 
vremea a fost mai caldă decât în mod 
obişnuit, chiar caniculară îndeosebi în 
sudul, vestul şi local în centrul ţării. 
Temperaturile medii diurne ale aerului    
au oscilat între 13...27°C, pe aproape 
întreg teritoriul agricol, limite apropiate   
de normele climatologice şi 18...32°C, în 
zilele cele mai calde, valori mai ridicate   
cu 1...11°C în raport cu normalul 
perioadei. Maximele din aer au fost 
cuprinse între 16...35°C, în cea mai mare 
parte a ţării, valori mai ridicate (36...40°C) 
înregistrându-se în regiunile sudice, 
estice şi vestice. 

Sub aspect pluviometric, precipita-
ţiile înregistrate au fost sub formă de 
aversă, dar şi torenţiale, însoţite de 
descărcări electrice şi intensificări ale 



vântului, în aproape toate regiunile 
agricole. De asemenea, în primele zile  
ale perioadei, căderile de grindină au 
afectat culturile agricole prin culcarea 
lanurilor în vetre la cerealierele de 
toamnǎ, sfâşierea şi perforarea aparatului 
foliar la prăşitoare, precum şi ruperea 
lăstarilor la viţa de vie şi căderea fructelor 
la pomii fructiferi, îndeosebi în nordul, 
centrul, sudul şi sud-estul ţǎrii. 

Precipitaţiile înregistrate în perioada 
01-31 iulie 2013 au fost următoarele:

reduse cantitativ, 4-50 l/mp, pe 
suprafeţe extinse din Moldova, 
Muntenia, Oltenia, Banat, Crişana, 
Transilvania, Maramureş, vestul şi 
estul Dobrogei;
normale, 51-103 l/mp, în nord-
estul, centrul, sudul şi sud-vestul 
Moldovei, sudul, centrul şi local în 
nordul Dobrogei, sudul şi local în 
centrul şi nordul Munteniei, izolat în 
vestul şi estul Olteniei, nordul 
Banatului, centrul Transilvaniei şi al 
Crişanei, nordul Maramureşului, 
figura 30.

Fig. 30. Precipitaţii căzute în intervalul       
01-31 iulie 2013 la staţiile meteorologice 

reprezentative pentru teritoriul agricol al ţării

La data de 31 iulie 2013, în cultura 
neirigata de porumb, pe profilul de sol          
0-100 cm conţinutul de apă înregistra 
valori scăzute şi deosebit de scăzute, 
seceta pedologică fiind moderată (600-

900 mc/ha), puternică (300-600 mc/ha)   
şi local extremă (160-300 mc/ha), pe 
majoritatea suprafeţelor de cultură. Pe 
areale agricole din estul, nordul şi local    
în sudul teritoriului, rezerva de umiditate 
din sol se situa în limite satisfăcătoare 
(900-1200 mc/ha) până la apropiate de 
optim  (1200-1350 mc/ha), figura 31.

Fig. 31. Rezerva de umiditate în stratul de 
sol 0-100 cm în cultura de porumb la data de 

31 iulie 2013

În general, condiţiile agrometeo-
rologice au fost favorabile pentru 
desfăşurarea proceselor de creştere şi 
dezvoltare la speciile prăşitoare şi pomi-
viticole, îndeosebi în prima parte a 
intervalului. Pe unele areale agricole din 
vestul, sudul şi sud-estul ţării, unde s-au 
înregistrat deficite moderate de apă în   
sol, ritmurile de vegetaţie au fost 
stânjenite, înregistrându-se ofilirea 
temporară şi răsucirea frunzelor în orele 
de amiază, în special în zilele cele mai 
calde. La grâul de toamnă s-au finalizat 
lucrările de recoltare la nivelul întregii   
ţări. Floarea-soarelui îşi continua înflorirea 
(80-100%) şi maturitatea în ceară (10-
100%), pe aproape întreg teritoriul   
agricol al ţării, precum şi izolat începutul 
maturităţii depline (10-25%), plantele 
prezentând o stare de vegetaţie pe 
ansamblu bună şi medie. Sub aspect 
fenologic, porumbul parcurgea apariţia 
paniculului (90-100%), înflorirea-mătă-
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sirea (50-100%), maturitatea în lapte                
(10-100%) şi ceară (10-40%), în aproape 
toate zonele agricole. Uniformitatea şi 
vigurozitatea plantelor se menţinea în 
general bună şi medie. La sfecla de   
zahăr predominante erau fazele de 
alungire şi îngroşare a axei hipocotile (80-
100%), iar cartoful se afla la formarea/ 
creşterea tuberculilor şi veştejirea   
vrejilor la soiurile timpurii, în cea mai  
mare parte  a bazinelor de cultură.    
Local, în Moldova se menţinea atacul 
gândacului de Colorado (Leptinotarsa 
decemlineata) şi mană (Phytophtora 
infestans). În principalele plantaţii 
pomicole se semnalau creşterea frun-
zelor/rodului, acumularea zahărului şi 
coacerea fructelor, iar la speciile de 
sezon, maturarea fructelor şi recoltarea 
eşalonată a acestora. În Moldova, 
Muntenia şi Transilvania, izolat se 
menţinea atac de făinare (Podosphaera 
sp.), rapăn (Venturia inaequalis) şi 
viermele merelor (Cydia pomonella). Viţa 
de vie parcurgea fazele de creştere şi 
dezvoltare a boabelor în majoritatea 
podgoriilor, iar izolat, în estul ţării se 
semnala coacerea boabelor, îndeosebi la 
soiurile de masă. În Moldova şi 
Transilvania se semnala atacul de mană 
(Plasmopara viticola), făinare (Uncinula 
necator) şi acarieni.

AUGUST 2013

Luna august 2013 s-a caracterizat 
printr-o vreme în general mai caldă decât 
în mod obişnuit, chiar călduroasă în 
zonele de câmpie. Totodată, în ultimele 
zile ale perioadei s-a produs o răcire 
treptată în evoluţia regimului termic, 
acesta devenind normal, în aproape toată 
ţara. Valorile medii diurne ale aerului au 
fost cuprinse între 17...32°C în zilele cele 
mai calde, abaterile termice pozitive fiind 
de 1...11°C şi 14...25°C spre sfârşitul 
intervalului, limite apropiate de mediile 
multianuale. Temperaturile maxime din 
aer s-au încadrat între 17...40°C, valorile 

cele mai ridicate înregistrându-se în zilele 
cele mai calde, îndeosebi în vestul, centrul 
şi sudul ţării. Minimele din aer s-au situat 
între 10...27°C în cea mai mare parte a 
regiunilor agricole şi 6...9°C în zonele 
depresionare. 

Cantităţile de precipitaţii au fost în 
general nesemnificative din punct de 
vedere agricol în majoritatea zonelor de 
cultură, exceptând vestul şi centrul ţării, 
unde în ultimele zile ale perioadei, 
cantităţile de apă au fost mai însemnate 
din punct de vedere agricol. Ploile au avut 
caracter de aversă, fiind însoţite de 
descărcări electrice, intensificări tempo-
rare ale vântului, local cu aspect de vijelie 
şi izolat de căderi de grindină.

Pentru evaluarea condiţiilor agro-
meteorologice din perioada cu cerinţe 
maxime faţă de apă ale culturilor    
agricole (iunie-august) s-au prelucrat  
date privind intensitatea fenomenului de 
„arşiţă”. Astfel, analiza „arşiţei” exprimată 
prin cuantumul unităţilor de „arşiţă” 
(∑Tmax.≥32°C), a evidenţiat faptul că,    
în intervalul 01 iunie-31 august 2013, 
valorile unităţilor de „arşiţă” au fost   
reduse sau chiar absente (0-50 unităţi    
de „arşiţă”), în cea mai mare parte a 
regiunilor agricole. O intensitate ridicată   
a fenomenului de „arşiţă”, 51-70 unităţi de 
„arşiţă”, s-a semnalat pe suprafeţe extinse 
din Banat, sud-vestul Transilvaniei, local 
în sudul Munteniei şi vestul Crişanei. În 
sudul Olteniei, vestul Banatului, sud-
vestul Munteniei şi al Crişanei s-a 
înregistrat o intensitate accentuată a 
fenomenului de „arşiţă” (71-142 unităţi de 
„arşiţă”),  figura 32.

Precipitaţiile înregistrate în perioada 
01-31 august 2013 au fost următoarele:

reduse cantitativ, 3-25 l/mp, în cea 
mai mare parte a Dobrogei, centrul 
şi sud-vestul Munteniei, sudul şi 
estul Olteniei, izolat în sud-estul şi 
sud-vestul Moldovei, sudul şi sud-
vestul Crişanei;
normale, 26-50 l/mp, pe suprafeţe 
extinse din Crişana, vestul 
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Maramureşului, local în nord-
vestul Transilvaniei, nord-vestul   şi 
centrul Moldovei, sud-vestul 
Dobrogei, estul şi local în vestul    
şi nordul Munteniei, centrul şi izolat 
în sudul Olteniei, local în vestul şi 
nordul Banatului;
ridicate, 51-100 l/mp, în cea mai 
mare parte a Banatului, Mara-
mureşului, Transilvaniei, sudul şi 
local în estul Moldovei, nordul şi 
local în estul Munteniei, nordul 
Olteniei, izolat în sudul şi sud-estul 
Crişanei;
abundente, 101-125 l/mp şi chiar 
excedentare, 126-129 l/mp, izolat 
în nordul Maramureşului şi al 
Munteniei, nord-vestul Olteniei, 
sudul şi estul Transilvaniei, estul 
Banatului, figura 33.

Precipitaţii în intervalul 01 iunie-     
31 august 2013:

deosebit de scăzute şi scăzute,   
62-200 l/mp, ceea ce exprimă 
caracterul foarte secetos, secetos 
şi moderat de secetos, în cea mai 
mare parte a Crişanei, Banatului, 
Olteniei, Dobrogei, Transilvaniei, 
vestul Maramureşului, estul, nord-
vestul, sud-vestul şi local în centrul 
Munteniei, izolat în sud-estul, 
centrul şi nord-vestul Moldovei;

Fig. 32. Intensitatea  „arşiţei” 
01 iunie-31 august 2013

Fig. 33. Precipitaţii căzute în intervalul 
01-31 august 2013 la staţiile meteorologice 
reprezentative pentru teritoriul agricol al ţării

optime, 201-300 l/mp, pe suprafeţe 
extinse din Maramureş, Moldova, 
Muntenia, sudul, estul şi izolat în 
nord-vestul Transilvaniei, local în 
sud-estul Dobrogei, estul Banatului 
şi nord-estul Crişanei;
ridicate, 301-335 l/mp, izolat în 
estul şi nord-vestul Moldovei, 
nordul Maramureşului, Crişanei şi 
al Munteniei, figura 34.

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 

Fig. 34. Precipitaţii căzute în intervalul 
01 iunie-31 august 2013 la staţiile 

meteorologice reprezentative pentru teritoriul 
agricol al ţării
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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. 
Pe suprafeţe extinse din Maramureş, 
Moldova, Muntenia, sudul şi estul 
Transilvaniei, local în nord-estul Crişanei 
şi estul Banatului, cantităţile de precipitaţii 
înregistrate la staţiile meteorologice cu 
program agrometeorologic au fost optime 
şi chiar abundente.

Precipitaţii în intervalul 01 septem-
brie 2012-31 august 2013:

deficitare, 294-600 l/mp (regim 
pluviometric foarte secetos, 
secetos şi moderat de secetos), în 
Dobrogea, cea mai mare parte a 
Transilvaniei, nordul, vestul şi local 
în centrul Moldovei, estul, sud-
vestul şi izolat în centrul Munteniei, 
jumătatea de sud a Olteniei, izolat 
în sudul Banatului şi vestul 
Crişanei;
optime, 601-700 l/mp, pe suprafeţe 
extinse din Banat, Moldova, 
Muntenia, vestul Crişanei, nordul  
şi sud-vestul Transilvaniei;
abundente, 701-800 l/mp, în cea 
mai mare parte a Crişanei, sud-
vestul Banatului, vestul Mara-
mureşului, izolat în nord-estul 
Olteniei, local în nordul şi sudul 
Munteniei, estul şi sudul Moldovei;
excedentare, 801-995 l/mp, pe 
suprafeţe extinse din Maramureş, 
local în nordul Munteniei, nord-
vestul Olteniei, estul Banatului şi 
centrul Crişanei, figura 35.

Pe parcursul anului agricol 01 
septembrie 2012-31 august 2013, 
cumulul precipitaţiilor prezenta valori 
scăzute şi deosebit de scăzute, ceea ce 
caracterizează un regim pluviometric 
foarte secetos, secetos şi moderat de 
secetos (<600 l/mp) în Dobrogea, cea mai 
mare parte a Transilvaniei, nordul, vestul 
şi local în centrul Moldovei, estul, sud-

Fig. 35. Precipitaţii căzute în intervalul       
01 septembrie 2012-31 august 2013 la 

staţiile meteorologice reprezentative pentru 
teritoriul agricol al ţării

vestul şi izolat în centrul Munteniei, 
jumătatea de sud a Olteniei, izolat în  
sudul Banatului şi vestul Crişanei. În 
Banat, Crişana, Maramureş, pe suprafeţe 
extinse din Moldova, Muntenia, nordul 
Olteniei, cantităţile de precipitaţii înregis-
trate au fost optime, abundente şi chiar 
excedentare.

La sfârşitul lunii august 2013, în 
cultura neirigată de porumb, conţinutul de 
umiditate pe adâncimea de sol 0-100 cm, 
prezenta valori scăzute și deosebit de 
scăzute, seceta pedologică f i ind  
moderată (600-900 mc/ha), puternică                        
(300-600 mc/ha) și local extremă (190-
300 mc/ha), în majoritatea zonelor de 
cultură. În nord-vestul Olteniei și al 
Munteniei, sudul, vestul și local în nordul 
Transilvaniei, nordul Banatului, nordul și 
izolat în estul Moldovei, aprovizionarea  
cu apă a solului s-a încadrat în limite 
satisfăcătoare (900-1250 mc/ha) până la 
apropiate de optim (1250-1460 mc/ha), 
figura 36.

În stratul de sol 0-20 cm (ogor), 
conţinutul de apă înregistra valori scăzute 
(secetă pedologică moderată/200-       
300 mc/ha) și deosebit de scăzute (secetă 
pedologică puternică/100-200 mc/ha și 
extremă/10-100 mc/ha), în Dobrogea,  
cea mai mare parte a Munteniei, Olteniei, 
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1850-2650 kg/ha. În funcţie de data 
semănatului, porumbul se afla în       
fazele de maturitate în ceară şi deplină 
(10-100%), continuându-se totodată 
recoltarea, îndeosebi la hibrizii timpurii    
şi extratimpurii. Producţiile obţinute au 
oscilat între 3500 și 8000 kg/ha. Izolat,     
în Crişana şi Transilvania se înregistra 
atacul de tăciune (Ustilago maydis)          
şi sfredelitorul porumbului (Ostrinia 
nubilalis). În toate bazinele de cultură, 
sfecla de zahăr îşi continua îngroşarea 
axei hipocotile şi acumularea zahărului   
în rădăcină, iar cartoful, uscarea vrejilor, 
maturitatea deplină, precum şi recoltarea 
la soiurile timpurii. Local, în Moldova se 
semnala atacul de mană (Phytophtora 
infestans). Speciile pomi-viticole din   
toate plantaţiile înregistrau coacerea 
fructelor/boabelor, acumularea zaharu-
rilor, precum şi recoltarea la soiurile aflate 
la maturitatea de consum. Izolat, în 
Transilvania la pomii fructiferi se înregistra 
atac de rapăn (Venturia inaequalis) şi 
afide (Aphis sp.), iar la viţa de vie se 
semnala atacul de mană (Plasmopara 
viticola). În condiţiile agrometeorologice 
menţionate, lucrările agricole în câmp 
(recoltarea fructelor, eliberarea terenurilor 
de resturile vegetale, tratamente fito-
sanitare, arături s-au desfăşurat în condiţii 
relativ bune, exceptând zilele cu precipi-

Fig. 36. Rezerva de umiditate în stratul de 
sol 0-100 cm în cultura de porumb la data 

de 31 august 2013

centrul Transilvaniei, sud-estul și local     
în vestul Moldovei, vestul Banatului și al 
Crișanei. Rezerva de umiditate din sol     
s-a situat în limite satisfăcătoare (300- 
400 mc/ha) până la apropiate de optim 
(400-500 mc/ha) și optime (500-           
590 mc/ha), în Maramureș, pe suprafeţe 
extinse din Moldova, Transilvania, 
Crișana, Banat, nord-vestul și local în 
estul Munteniei, nord-vestul Olteniei, 
figura 37.

Pe fondul menţinerii temperaturilor 
ridicate din aer şi de la suprafaţa solului, 
asociate cu deficite de apă în sol, 
procesele de maturare la culturile 
prăşitoare (porumb, floarea-soarelui) au 
fost mai intense, semnalându-se ofilirea 
temporară, răsucirea şi uscarea frunzelor 
bazale, ştiuleţi subdimensionaţi, boabe 
şiştave, precum şi seminţe seci şi capitule 
reduse, în special pe terenurile afectate 
de fenomenul de secetă pedologică cu 
diferite grade de intensitate. Pe arealele 
agricole cu o aprovizionare satisfăcătoare 
cu apă a solului, ritmurile de vegetaţie la 
speciile prăşitoare s-au desfăşurat pe 
ansamblu normal, îndeosebi spre 
sfârşitul intervalului. Cultura de floarea-
soarelu i  parcurgea predominant  
maturitatea deplină (10-100%), local 
extinzându-se suprafeţele recoltate, 
producţiile obţinute fiind cuprinse între 

Fig. 37. Rezerva de umiditate în stratul de 
sol 0-20 cm (ogor) la data de 31 august 

2013
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taţii. De asemenea, lucrările de pregă-
tirea a patului germinativ în vederea 
însămânţărilor din prima epocă (rapiţa     
şi orz) s-au efectuat cu dificultate, în 
special pe arealele agricole cu deficite de 
umiditate în sol.

CONCLUZII

Pe parcursul anului agricol 01 sep-
tembrie 2012-31 august 2013, 
cantităţile de precipitaţii înregistrate 
au fost scăzute şi deosebit de 
scăzute (regim pluviometric foarte 
secetos, secetos şi moderat de 
secetos/<600 l/mp) în Dobrogea, 
cea mai mare parte a Transilvaniei, 
nordul, vestul şi local în centrul 
Moldovei, estul, sud-vestul şi izolat 
în centrul Munteniei, jumătatea de 
sud a Olteniei, izolat în sudul 
Banatului şi vestul Crişanei. În 
Banat, Crişana, Maramureş, pe 
suprafeţe extinse din Moldova, 
Muntenia, nordul Olteniei, precipi-
taţiile înregistrate au fost optime, 
abundente şi chiar excedentare.

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 pedolo-
gică având diferite grade de intensi-
tate, respectiv moderată, puternică 
şi extremă. Pe suprafeţe extinse din 
Maramureş, Moldova, Muntenia, 
sudul şi estul Transilvaniei, local      
în nord-estul Crişanei şi estul 
Banatului, cantităţile de precipitaţii 
înregistrate la staţiile meteorologice 

cu program agrometeorologic au fost 
optime şi chiar abundente.

Lucrările de recoltare la cultura de 
grâu de toamnă s-au efectuat cu 
întârziere, iar izolat acest lucru a dus 
la deprecierea recoltelor obţinute, 
îndeosebi din punct de vedere 
calitativ.

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

La cultura neirigată de porumb, 
seceta pedologică cu diferite grade 
de intensitate, respectiv moderată, 
puternică şi extremă s-a semnalat 
începând cu luna iulie 2013 şi s-a 
menţinut pe tot parcursul lunilor iulie 
şi august 2013 (perioada de consum 
maxim faţă de apă al plantelor de 
porumb), iar intensitatea maximă a 
fenomenului s-a înregistrat în luna 
august 2013. 

Menţinerea fenomenului de secetă 
pedologică (moderată, puternică şi 
extremă) a afectat în special hibrizii 
tardivi de porumb, producţiile medii 
obţinute fiind cuprinse între 3000-
5000 kg/ha, realizându-se astfel un 
procent de aproximativ 60-65% din 
potenţialul productiv al hibrizilor 
cultivaţi.



45

OBSERVAȚII METEOROLOGICE DE 
SUPRAFAȚĂ

Rețeaua Meteorologică Națională

La finalul anului 2013 funcţionau în 
reţeaua naţională un număr de 158 staţii 
meteorologice. Dintre acestea, un procent 
de 80% îl reprezintă staţiile meteorologice 
dotate cu echipamente automate (10% 
fiind echipamente autonome) și un 
procent de doar 20% este reprezentat de 
stațiile meteorologice clasice. 

Programele de măsurători şi 
observaţii au acoperit o gamă largă de 
obiective, structurate astfel:

observaţii şi măsurători sinoptice şi 
climatologice la toate cele 158 staţii;
observaţii şi măsurători agrometeo-
rologice la 55 staţii meteorologice;

ACTIVITĂŢI OPERATIVE DE BAZĂ

observaţii şi măsurători actino-
metrice (radiaţie solară) la 36 staţii 
meteorologice;
observaţii şi măsurători asupra stării 
mării la 5 staţii meteorologice;
observaţii şi măsurători aerologice  
la o staţie meteorologică;
observaţii şi măsurători nivometrice 
la 4 staţii meteorologice;
observaţii şi măsurători pluvio-
metrice la 64 posturi pluviometrice.

În figura 1 se prezintă distribuţia 
programelor de măsurători şi observaţii 
pentru diferite elemente meteorologice 
observate şi măsurate la staţiile meteo-
rologice.

Informaţiile meteorologice au fost 
furnizate pe tot parcursul anului 2013 de 
către staţiile meteorologice prin inter-
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__ Sistemul de observații __

Fig. 1. Distribuţia programelor de măsurători şi observaţii pentru diferite elemente meteorologice 
observate şi măsurate la staţiile meteorologice
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mediul mesajelor sinoptice, climat I şi II, 
agrometeorologice, nivologice. Fenome-
nele meteorologice severe cu grad de  risc 
au fost semnalate și transmise de      la 
staţiile meteorologice prin mesajele 
ALERT. Fenomenele meteorologice cu 
caracteristici extreme și situațiile deose-
bite de la stațiile meteorologice au fost 
semnalate prin intermediul mesajelor 
administrative. Posturile pluviometrice   
au furnizat zilnic informaţii despre 
cantităţile de precipitaţii şi grosimea 
stratului de zăpadă, în funcţie de caz. 
Mesajele CLIMAT de la cele 14 stații 
meteorologice din Rețeaua Climatologică 
de Bază (Regional Basic Climatological 
Network) au fost elaborate și transmise 
lunar în flux internațional atât în format 
codificat binar, cât și alfanumeric. În cursul 
anului 2013 a fost dezvoltată o nouă 
aplicație open-source de stocare și 

validare a datelor meteorologice la   
nivelul stațiilor meteorologice din cadrul 
rețelei naționale a Administrației Naționale 
de Meteorologie.

În cursul anului 2013, Laboratorul  
de Metodică şi Coordonarea Reţelei 
Meteorologice a continuat activitatea     
de recuperare şi actualizare permanentă 
a metadatelor staţiilor și posturilor   
meteorologice, necesare programelor de 
validare a datelor meteorologice actuale  
şi istorice (fig. 2). În această tematică a 
recuperării datelor istorice vechi și a 
metadatelor asociate, EUMETNET a 
lansat inițiativa DARE (Data Rescue – 
Salvarea datelor) la începutul anului  
2013, România devenind membru al 
Grupului de experți EUMETNET pentru 
recuperarea datelor climatologice 
(EUMETNET Expert Team Meeting on 
Data Rescue).

Fig. 2. Captură de ecran reprezentând aplicaţia web a Administraţiei Naţionale de Meteorologie 
de gestionare a metadatelor staţiilor şi posturilor meteorologice  (Istoricul dotării cu aparatură 

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

Totodată, s-a continuat validarea şi 
organizarea bazei de date fenologice la 
culturile de grâu de toamnă, porumb, 
floarea-soarelui, viţă de vie şi pomi 

.

fructiferi, în anul agricol 2010-2011. 
Standardizarea observaţiilor fenologice 
realizate în platformele agrometeo-
rologice din reţeaua 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 şi 
încadrare a fazelor fenologice specifice 
fiecărei specii agricole.

OBSERVAȚII 
AGROMETEOROLOGICE

În cursul anului 2013 s-a continuat 
Programul de observaţii şi măsurători 
agrometeorologice pentru cele 55 staţii 
meteorologice din reţeaua de specialitate 
în scopul asigurării fluxului operaţional   
de informaţii privind analiza dinamicii 
parametrilor meteorologici cu impact 
asupra agriculturii. 

Informările agrometeorologice au 
inclus date specializate, respectiv indici 
termici, hidrici, starea solului la supra-  
faţă şi în adâncime, starea fito-sanitară, 
precum şi caracteristicile fenologice în 
funcţie de sezonul de vegetaţie al cultu-
rilor agricole (perioada rece/ noiembrie-
martie şi caldă/aprilie-octombrie), aria    
de cuprindere fiind la  nivel naţional      
sau regiuni de interes  agricol – Moldova, 
Dobrogea, Muntenia, Oltenia, Banat-
Crişana şi Transilvania-Maramureş.
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OBSERVAȚII 
NIVOMETEOROLOGICE

Cel de al zecelea sezon al programului  
de nivometeorologie privind estimarea 
riscului de avalanşă în masivele      
Bucegi  şi Făgăraş s-a desfăşurat în 
cadrul Centrului Meteorologic Regional 
Transilvania Sud, la Serviciul Regional  
de Prognoză a Vremii Sibiu. Acest 
program face parte din tema operativă   
A-"Asigurarea veghei meteorologice"/ 
A1-"Exploatarea şi întreţinerea sistemului 
naţional de observaţii meteorologice", cu 
titlul A.I.5 "Monitorizarea stratului de 
zăpadă şi evaluarea riscului de producere 
a avalanşelor. Metodologii de evaluare    
a riscului de avalanşă". Activitatea 
operativă a constat din efectuarea de 
observaţii şi măsurători nivologice la 
staţiile meteorologice Vârful Omu, Sinaia, 
Predeal (din cadrul CMR Muntenia) şi 

Bâlea-Lac (din cadrul CMR Transilvania-
Sud), prelucrarea datelor şi diseminarea 
informaţiilor. 

În cursul anului 2013, pentru 
sezonul de iarnă 2012-2013 au fost 
elaborate 119 buletine zilnice, între          
1 ianuarie şi 29 aprilie au fost emise         
5 informări bisăptămânale între 30 şi      
16 aprilie; pentru sezonul de iarnă     
2013-2014, prima informare a fost emisă 
în 24 noiembrie, iar până la sfârşitul  
anului 2013 au fost 11 informări.

Şi în cursul sezonului de iarnă  
2012-2013, valoarea riscului maxim de 
avalanşă estimat la scara ambelor masive 
monitorizate a coincis cu valorile riscului 
din masivul Făgăraş (versantul nordic),   
la altitudini mai mari de 1800 m: risc 5 – 
foarte mare (2,8%), risc 4 - mare (18,3%), 
risc 3 – însemnat (44,4 %), risc 2 – 
moderat (33.8 %) şi risc 1 – redus (0,7 %) 
(fig. 1).

Fig. 1. Frecvenţa de utilizare a gradului maxim de risc de avalanşă 
în sezonul de iarnă 2012-2013

Numărul avalanşelor observate din 
perimetrul staţiilor meteorologice sau 
semnalate de către turişti a fost de peste 
50, în decurs de 43 de zile, existând zile în 
care s-au produs avalanşe în locaţii 

diferite, precum şi multe alte avalanşe 
care nu au fost observate şi/sau 
semnalate (fig. 2).

Din cazurile semnalate, cele mai 
multe avalanşe (14) s-au produs în luna 
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Fig. 2. Avalanşe în Făgăraş, pe Valea Bâlii (2013.01.10) şi Bucegi, 
în Valea Albă (2013.04.14) şi Sinaia (2013.02.12)

martie, 12 în aprilie, 6 ianuarie, 5 
decembrie, 4 februarie şi 2 în mai. În 
funcţie de riscul de avalanşă estimat 
pentru ziua în care s-au produs, cele mai 
multe avalanşe au avut loc în cazul 
existenţei unui risc însemnat (15), 13 la 

risc mare (4), 12 la risc moderat (2), 2 la 
risc foarte mare (5) şi 1 la risc redus (1).

În figura 3 se prezintă numărul de  
zile cu avalanşe în funcţie de riscul de 
avalanşă estimat, în sezonul 2012-2013. 

Fig. 3.  Numărul de z lunile calendaristice (a) şi de 
avalanşă estimat (b)
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Structura stratului de zăpadă a putut 
fi cunoscută prin sondajele şi profilurile 
efectuate săptămânal (fig. 4). În cursul 
anului 2013, la cele patru staţii cu program 

nivologic au fost efectuate în total 91 de 
sondaje şi profiluri stratigrafice: 84 pentru 
sezonul de iarnă 2012-2013 şi 7 pentru 
sezonul 2013-2014.

Fig. 4. Aspecte din timpul efectuării sondajelor nivologice; Graficul unui sondaj nivologic

Membrii colectivului Serviciul 
Regional de Prognoză a Vremii Sibiu au 
participat şi la întruniri, consfătuiri, sesiuni 
ştiinţifice, cursuri de instruire în nivologie, 
stagii de formare în domeniul zăpezii şi al 
avalanşelor, atât în ţară cât şi în 
străinătate.

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 reglementărilor internaționale, 
radiosondajul se execută zilnic la patru 
termene standard de observaţie 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 şi    
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 

OBSERVAŢII DE ALTITUDINE

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 
verticale 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.

Reţeaua naţională de radare meteo-
rologice, una dintre cele mai complexe 
reţele de radare meteorologice din 

OBSERVAŢII RADAR
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Europa, a continuat să furnizeze infor-
maţii importante despre sistemele de    
nori şi precipitaţii (întindere, dezvoltare 
verticală, direcţie şi viteză de deplasare, 
tendinţă de evoluţie) precum şi despre 
fenomenele periculoase asociate: căderi 
de grindină, precipitaţii abundente, 
intensificări de vânt, tornade. 

Disponibilitatea medie anuală a 
produselor radar a asigurat atât condiţii 
foarte bune de supraveghere meteo-
rologică generală a atmosferei din zona 
României și de emitere a avertizărilor 
nowcasting cît și satisfacerea cerințelor 
beneficiarilor. 

În cursul anului 2013 a continuat 
activitatea de modernizare a radarelor  
din reţeaua naţională, prin upgradarea 
echipamentelor la receptor digital. În 
etapa a treia (2013) a fost echipat cu 
receptor digital (în locul celui analogic) 
radarul în banda C de la Craiova. 
Receptorul digital creşte fiabilitatea şi 
stabilitatea sistemelor radar, prin îmbună-
tăţirea gamei dinamice şi optimizarea 
prelucrării semnalului. În figura 1 sunt 

prezentate imagini capturate de la radarul 
Craiova upgradat.

În cursul anului 2013, pentru radarul 
în banda C-Gematronik de la Oradea a 
fost upgradată aplicaţia care realizează 
conversia fişierelor de date radar de   
nivel II, (date radar de volum) din formatul 
proprietar al companiei producătoare, 
(Gematronik) în formatul public Nexrad, 
pe care îl utilizează și radarele în bandă S, 
instalate în cadrul Proiectului SIMIN. 
Activitatea s-a realizat prin implemen-
tarea noului sistem ORPG (Open Radar 
Product Generator), dezvoltat de către 
compania Baron din SUA, unul dintre 
colaboratorii Administraţiei Naţionale de 
Meteorologie la realizarea Proiectului 
SIMIN. Sistemul ORPG Gematronik a fost 
instalat în septembrie 2013 la sediul 
central al Administraţiei Naţionale de 
Meteorologie, amplasamentul radar 
Bucureşti. În urma acestei upgradări s-a 
îmbunătăţit modul de procesare a 
informaţiilor radarelor menţionate, astfel 
că setul standard de produse radar 
generate şi distribuite către utilizatori au 

Fig. 1. Radar Craiova – Imagini de reflectivitate şi viteza radială în timp real – EDGE Realtime 
Filtered Intesity (Horizontal) and Edge Realtime radiala velocity (Horizontal)
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devenit aceleaşi ca și la radarele în  
bandă S. 

În aceeaşi perioadă a anului 2013, 
Administraţia Naţională de Meteorologie 
(prin specialistul radar propriu, de la   
CMR Transilvania Nord – Radar Oradea) 
a sprijinit Compania Apele Române să 
depaneze şi să repună în funcţionare 
operativă radarul Gematronik în bandă C 
de la Baia Mare (Vârful Ignis). Apoi, prin 
modificarea unora dintre setări în  
sistemul ORPG pentru conversia datelor 
Gematronik în formatul Nexrad, dezvoltat 
pentru radarul Gematronik de la Oradea, 

experţii radar ai Administraţiei Naţionale 
de Meteorologie au asigurat integrarea 
informaţiilor radarului Baia Mare în fluxul 
naţional de date radar, atât în produsele 
Mozaicului Naţional Radar cât şi ca site 
individual. 

În figura 2 este prezentat produsul 
Mozaic Radar Naţional, care integrează şi 
informaţiile radarului Baia Mare iar în 
figura 3 produsul Reflectivitate la prima 
elevaţie de la radarul Baia Mare. 
Generarea acestor produse în formatul 
prezentat a devenit posibilă datorită noului 
ORPG.

Fig. 2. Mozaic Radar Naţional incluzând informaţiile de la Baia Mare – Reflectivitate la prima 
elevaţie – Composite Base-Reflectivity Product
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Programul EUMETSAT OPERA

În decursul anului 2013, Administrația 
Națională de Meteorologie a continuat să 
contribuie cu date radar de volum în 
cadrul Programului EUMETNET OPERA. 
Parametrul radar transmis către centrul 
operațional de procesare al OPERA, 
Odyssey, este reflectivitatea. În acest 
mod, România furnizează în flux continuu 
date radar provenite de la toate sistemele 
operaționale, atât în bandă C, cât și în 
bandă S. Sistemul de integrare a datelor 
recepționate de la membrii programului 
asigură, produse finale cu acoperire 
spațială la nivel European.

Înainte ca datele furnizate de către 
radarele meteorologice operaționale în 
România să fie transmise către Odyssey, 
acestea sunt pre-procesate utilizând 
aplicații software care fie au fost dezvol-
tate la nivel intern, fie fac parte din 
pachetul de programe de procesare 
făcute disponibile de către producătorul 
sistemului radar. Procesarea este nece-
sară pentru a fi îndeplinite standardele    
de codificare a datelor, cerute de OPERA, 
formatele de date acceptate fiind 
O D I M _ H D F 5  ş i  O D I M _ B U F R .  
Procedurile prin care datele radar sunt 
procesate și apoi redirecționate către 
serverele Odyssey au fost modificate   

Fig. 3. Radar Baia Mare (DBM)– Reflectivitate la prima elevaţie – Base Reflectivity Product
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față de anul anterior, ca urmare a realizării 
de noi upgrade-uri la câteva dintre 
sistemele radar.

În urma procesării datelor radar 
primite de la un număr de peste 130 de 
radar din toată Europa, centrul de 
procesare operațional al OPERA furni-
zează, la cerere, diverse produse radar 
către instituțiile membre ale programului. 
Administrația Națională de Meteorologie 
recepționează produsele radar ce    
conțin informațiile de reflectivitate 
maximă și acumularea orară a cantității 
de precipitații, estimate din datele radar  
la nivel European. Aceste produse sunt 
recepționate cu o frecvență temporală   
de 15 minute și sunt procesate apoi la 
nivel local. În urma acestei prelucrări, 
imaginile radar sunt afișate într-un format 

de uz general și sunt rapid accesibile   
prin intermediul unui site web intern. În 
acest fel, produsele radar generate la 
nivel european sunt puse la dispoziţia 
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 corespun-
zătoare acestor date pot fi vizualizate și 
utilizate, împreună cu alte tipuri de date 
meteorologice, în procesul de monitori-
zare a vremii la nivel european. Figura  
ilustreză harta radar compozită a 
reflectivității maxime din data de 6 martie 
2014, ora 06:15 UTC. 

 4

Fig. 4. Mozaic radar european – reflectivitatea maximă în data de 29.07.2013, ora 07:30 UTC.
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OBSERVAŢII DE LA SATELIŢII 
METEOROLOGICI

Observarea atmosferei şi suprafeţei 
terestre cu ajutorul instrumentelor aflate 
la bordul sateliţilor ne permit investigarea 
parametrilor meteorologici şi geofizici pe 
arii extinse, completând măsurătorile 
efectuate de reţelele terestre. Continui-
tatea furnizării datelor satelitare este 
esenţială pentru prognozele meteo-
rologice numerice pe scurtă şi medie 
durată ale ECMWF şi ale serviciilor 
meteorologice naţionale şi este asigurată 
la nivel european de programele 
operaţionale EUMETSAT.

Astfel, satelitul Meteosat-10 (MSG-
3), al 3-lea din seria “Meteosat Second 
Generation” a fost lansat la data de 5 iulie 
2012, devenind satelitul meteorologic 
geostaționar principal al EUMETSAT în 
luna februarie 2013, preluând astfel 
serviciul operaţional de furnizare de 
imagini şi date pentru zona Europei,  
Africii şi a bazinelor oceanice învecinate 
la un interval de 15 minute. Începând cu 
luna aprilie 2013, METEOSAT 9 a preluat 
Serviciul de Scanare Rapidă, la un 
interval de 5 minute.

Centrele de Aplicaţii Satelitare  
(SAF - Satellite Application Facilities) din 
cadrul EUMETSAT au furnizat în 
continuare utilizatorilor date prelucrate și 
software. În scopul generării produselor 
satelitare, SAF-urile utilizează: date 
MSG, rectificate și calibrate, date de 
model ECMWF și observații meteo-
rologice din radiosondaje. Ulterior, 
acestea sunt diseminate către utilizatori 
folosind sistemul EUMETCAST.

Produsele SAF sunt recepţionate 
prin sistemul EUMETCAST, în format 
netCDF, BUFR şi HDF5. Prelucrarea 
produselor SAF în mod operațional se 
realizează prin extragerea parametrilor 
de interes și crearea unor produse 
satelitare georeferențiate clasificate, 
exportul acestora în format TIFF pe zona 
Europei sau a României, implementarea 

algoritmului de prelucrare în mod opera-
țional și stocarea produselor într-o arhivă 
pe o perioadă de maxim 1 lună.

Procesarea datelor satelitare   
MSG-3 în vederea obţinerii produselor 
RGB se realizează urmărind următoarele 
etape: selecţia canalelor în funcţie de 
proprietăţile fizice (canalul IR10.8 oferă 
informaţii despre temperatura vârfurilor 
norilor, canalul VIS0.6 despre grosimea 
norilor, canalul VIS0.8 despre starea 
vegetaţiei, etc), atribuirea culorilor roşu, 
verde şi albastru (RGB), conversia 
valorilor de radianţă în temperaturi de 
strălucire/ reflectanţă şi îmbunătăţirea 
reprezentării imaginii finale prin aplicarea 
de corecţii Gamma.

În luna iulie 2013 s-a implementat  
un nou procedeu pentru obţinerea în 
regim operaţional a produsului satelitar 
“Root Zone Soil Moisture Index” (Indicele 
Umidităţii Solului la nivelul rădăcinii 
plantelor) din date Metop, cu ajutorul 
instrumentului ASCAT, produs furnizat   
de centrul “Satellite Application Facility   
on Support to Operational Hydrology    
and Water Management” (H-SAF) via 
EUMETCast. Acesta oferă estimări  
pentru 4 straturi de sol, cu grosimile:    
0.07 m, 0.21 m, 0.72 m şi 1.89 m. Produsul 
este disponibil la un interval de 24 de ore 
(la 00:00 UTC), având rezoluţia spaţială 
orizontală de ~25 km şi cea verticală 
variabilă, în funcţie de stratul analizat: de 
la suprafaţa solului la 7 cm adâncime, de 
la 7 cm la 28 cm, de la 28 cm la 100 cm şi 
de la 100 cm la 289 cm 

Începând cu luna septembrie     
2013 s-a început studiul în vederea 
prelucrării produselor  satelitare H-SAF 
de precipitaţii: PR-OBS-1 (“Precipitation 
rate at ground by MW conical scanners” – 
Precipitaţii la nivelul solului obţinute din 
date de la scanere cu microunde în 
geometrie conică) (fig. 5), PR-OBS-2 
(“Precipitation rate at ground by MW 
cross-track scanners” – Precipitaţii la 
nivelul solului obţinute din date de la 
scanere cu microunde în geometrie 

(fig. 1, 2, 3 şi 4).
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Fig. 1. Produsul satelitar “Root Zone Soil 
Moisture Index” (Indicele Umidităţii Solului  
la nivelul radăcinii plantelor) pentru stratul  

0-7 cm, data: 02.07.2013

Fig. 2. Produsul satelitar “Root Zone Soil 
Moisture Index” (Indicele Umidităţii Solului la 
nivelul rădăcinii plantelor) pentru stratul 7-28 

cm, data: 02.07.2013

Fig. 5. Exemplu de produse PR-OBS-1 pentru zona României, data: 12.09.2013

Fig. 3. Produsul satelitar “Root Zone Soil 
Moisture Index” (Indicele Umidităţii Solului  
la nivelul rădăcinii plantelor) pentru stratul 

28-100 cm, data: 02.07.2013

Fig. 4. Produsul satelitar “Root Zone Soil 
Moisture Index” (Indicele Umidităţii Solului  
la nivelul rădăcinii plantelor) pentru stratul 

100-289 cm, data: 02.07.2013
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“cross-track”) (fig. 6) şi PR-OBS-3 
(“Precipitation rate at ground by GEO/IR 
supported by LEO/MW” – Rata de 

precipitaţii la nivelul solului obţinută 
folosind imagini în spectrul IR) (fig. 7).

Fig. 6. Exemplu de produse PR-OBS-2 pentru zona României, data: 01-02.10.2013

Fig. 7. Exemplu de produse PR-OBS-3 pentru zona României, data: 26.11.2013
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____ Prognoza vremii ____

ASPECTE TEHNICO-ȘTIINȚIFICE 
ALE ACTIVITĂȚII DIN 2013

Pe parcursul anului 2013, personalul 
CNPM a realizat prognoze cu un grad    
de realizare ridicat, în bună măsură 
datorită tehnologiei moderne de care 
dispune la ora actuală Administraţia 
Naţională de Meteorologie: reţea de  
radare DOPPLER, echipament şi 
software de transfer rapid şi de analiză     
în timp real a datelor brute provenind de  
la staţii şi posturi de observaţie terestre şi 
de la sateliţi de observaţie meteorologici.

Datele meteorologice colectate de 
la staţii sunt administrate automat, în 
regim continuu de către sisteme integrate 
de aplicaţii software dedicate, sub 
supravegherea unor operatori calificaţi.

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

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

Diseminarea diverselor produse   
de prognoză (texte, hărţi, date prelucra-
bile) 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 şi a oricărui produs elaborat   
de Centrul Naţional de Prognoză 
Meteorologică. Diverse produse meteo-
rologice au fost trimise către numeroşi 
clienţi care activează în principal în  
mass-media atât la nivel naţional, cât şi 
local (posturi de televiziune şi radio, 
cotidiane). Procedura aceasta de disemi-
nare a fost implementată de asemenea 
pentru toate Centrele Meteorologice 
Regionale.

Acest sistem asigură un flux 
continuu de informaţie în timp real între 
sursă (Administraţia Naţională de 
Meteorologie) şi destinaţie (terţi benefi-
ciari contractuali şi public), avantajele 
utilizării sale fiind evidente: procedurile  
de alcătuire a produselor personalizate   
şi de afişare la client sunt efectuate 
automat, timpul de aşteptare este 
diminuat aproape până la eliminare 
completă, sunt economisite resurse 
financiare necesare diseminării în alte 
moduri a informaţiei cu specific meteo-
rologic şi sunt diversificate formatele de 
prezentare a acesteia.

Activitatea operativă în cadrul 
CNPM se desfăşoară folosind nume-
roase informaţii diagnostice şi produse 
prognostice, utilizate în elaborarea 
prognozelor meteorologice cu anticipaţia 
cea mai redusă (cum este cazul  
avertizărilor de vreme severă imediată 
pentru zone restrânse) până la tendinţa 
evoluţiei vremii pentru interval de două 
săptămâni.

Majoritatea informaţiilor necesare 
elaborării diagnozelor şi prognozelor 
meteorologice sunt disponibile în, şi 
extrase din sistemul meteorologic  
naţional integrat SIMIN. Acest sistem 
asigură accesul rapid la imagini radar şi 
satelitare şi la numeroşi parametri care 
descriu starea reală şi probabilă a 
atmosferei. Sistemele de vizualizare 
folosite au fost aplicaţiile software 
NEXREAP şi MESSIR-VISION.

În 2013 activitatea Administraţiei 
Naţionale de Meteorologie a continuat    
să se desfăşoare în spiritul eforturilor 
internaţionale depuse în scopul antici-
pării, minimizării şi înlăturării efectelor 
impactului evenimentelor meteorologice 
extreme.

Personalul CNPM a beneficiat de 
cursuri de instruire oferite de Şcoala 
Naţională de Meteorologie, de stagii de 

1. ASPECTE ŞTIINŢIFICE
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pregătire specializată organizate chiar în 
cadrul Centrului, precum şi de stagii de 
perfecţionare la instituţii externe.

Rezultate ale activităţii individuale 
au fost prezentate în cadrul Sesiunii de 
Comunicări Ştiinţifice a Administraţiei 
Naţionale de Meteorologie, care a avut loc 
în luna noiembrie 2013, la sediul 
Administraţiei.

Situaţiile meteorologice severe  
sunt detectabile prin utilizarea mijloacelor 
moderne de teledetecţie şi prin analiza    
în diverse alte moduri a situaţiei meteo-
rologice curente (pe suporturi clasice, 
precum hărţi ale structurii termo-barice, 
afişare a unor animaţii de imagini 
satelitare). În majoritatea situaţiilor, 
Centrul Naţional de Prognoză Meteo-
rologică a dovedit că reuşeşte să 
îndeplinească sarcina de a emite şi difuza 
în mod operativ şi în timp util materiale 
informative destinate factorilor cu putere 
de decizie în administraţia locală, 
mijloacelor de informare în masă şi direct 
publicului.

Prognozele pentru intervale cu o 
anticipaţie mai mare de douăsprezece  
ore sunt elaborate în urma analizării 
numeroaselor modele numerice de 
prognoză pe care meteorologii le au la 
dispoziţie – modele globale (dintre care   
se remarcă cel al Centrului European     
de Prognoze pe Durată Medie, ECMWF), 
dar şi modelele de arie limitată rulate pe 
plan local (ALADIN, ALARO, COSMO-
HRM). Evoluţia acestor modele este şi   
ea urmărită, pentru a se realiza 
monitorizarea performanţelor lor în 
diverse situaţii (configuraţii barice) şi 
perioade (iarnă, vară s.a.) şi reparame-
trizarea la nivel de subgrilă a modelului   
în funcţie de rezultatele obţinute, în 
colaborare şi strânsă relaţie de feedback 
cu departamentele de modelare numerică 
din cadrul ANM.

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 din efectuarea de observaţii şi 
măsurători nivologice, corectarea şi 
prelucrarea datelor, emiterea buletinelor 
nivologice şi diseminarea 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 1760 de 
observaţi zilnice, din care 1024 în cursul 
sezonului de iarnă 2012-2013 (între       
01 ianuarie şi 31 mai 2013) şi 736 în 
sezonul de iarnă 2013-2014 (între          
01 octombrie şi 31 decembrie 2013).

Măsurătorile săptămânale constau 
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-16 mai 2013 
(pentru sezonul de iarnă 2012-2013) şi 
03-31 decembrie 2013 (pentru sezonul  
de iarnă 2013-2014); în total 87 de 
sondaje şi profile ale zăpezii în platformele 
staţiilor meteorologice şi 2 în alte situri. 

Colectivul de nivometeorologi din 
cadrul SRPV Sibiu a emis 119 buletine 
nivologice zilnice şi 17 informari bisăptă-
mânale în anul 2013 (în sezonul de iarnă 
2012-2013, 119 buletine nivologice zilnice 
în perioada 01 ianuarie-29 aprilie 2013 şi  
5 informări bisăptămânale în perioada    
30 aprilie-20 mai 2013, iar pentru sezonul 
de iarnă 2013-2014, 12 informări bisăptă-
mânale în perioada 22 noiembrie-          
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31 decembrie 2013).  
În perioada iunie-septembrie 2013 

s-a lucrat la corectarea datelor şi 
întocmirea Bilanţului nivologic al 
sezonului de iarnă 2012-2013.

Fenomene meteorologice deosebite 
în anul 2013

În perioada sezonului rece au fost 
emise mesaje de atenţionare şi avertizare 
privind cele 3 episoade de ninsori 
asociate cu intensificări ale vântului ce   
au avut loc în luna ianuarie (6-8, 19,      
25-26 ianuarie), rafalele de peste 60-      
80 km/h din februarie ce au afectat 
temporar regiunile din jumătatea de sud   
a ţării, ca şi zonele montane (3-4, 8, 23-  
25 februarie), ploile abundente ce au 
căzut spre sfârşitul lunii februarie tot în 
sudul ţării (26-27 februarie),  precum şi 
viscolul târziu din 22-26 martie. Totodată, 
este de menţionat faptul că ninsorile 
căzute la sfârşit de martie au fost puternic 
viscolite în estul ţării şi, ulterior, sudul ţării, 
de vântul care a atins 80-90km/h, iar la 
munte chiar 120 km/h. 

În ceea ce priveşte abundenţa 
precipitaţiilor din ianuarie, se remarcă o 
cantitate lunară de precipitaţii, medie pe 
ţară, de 

. 
Regimul pluviometric a fost preponderent 
excedentar în estul, sudul şi estul ţării. 
Cele mai însemnate excedente de 
precipitaţii, peste 100%, s-au consemnat 
în Muntenia, Dobrogea şi în jumătatea   
de sud a Moldovei. Totodată, ianuarie a 
fost o lună destul de caldă, în ansamblu, 
temperatura medie pe ţară (–1,8ºC)    
fiind cu 1,3ºC mai mare decât normala 
climatologică standard. Abaterea tempe-
raturii medii a aerului faţă de normala 
climatologică (1961-1990) a fost pozitivă 
în aproape toate regiunile. 

Abaterea cantităţii de precipitaţii din 
luna februarie 2013, faţă de normala 
climatologică (1961-1990), calculată în 
procente, a fost pozitivă în cea mai mare 

43,7 mm, cu 17% mai mare   
decât normala climatologică standard

parte a sudului şi estului României, dar    
şi în vestul şi nordul acesteia, în rest, 
abaterea a avut valori negative. Cele mai 
ridicate valori ale abaterii pozitive, peste 
100%, s-au înregistrat în vestul Olteniei şi 
izolat în Moldova, la staţia meteorologică 
Padeş abaterea fiind de 292%. Cele mai 
mari abateri negative au fost înregistrate 
pe litoral, în deltă şi pe areale din 
Depresiunea Transilvaniei. Totodată, 
regimul termic al lunii februarie s-a situat 
peste normă, temperatura medie pe     
ţară (1,3ºC), a fost cu 2,4ºC mai mare 
decât media climatologică. Abaterea 
temperaturii medii a aerului din luna 
februarie 2013 faţă de normala clima-
tologică (1961-1990) a fost pozitivă în 
toată ţara, cele mai mari valori ale 
acesteia înregistrându-se în Lunca 
Dunării şi în Transilvania (3,7-3,8 ºC). 

Martie a fost însă o lună răcoroasă, 
temperatura medie pe ţară (2,7ºC) a fost 
cu 0,7ºC mai mică decât normala 
climatologică standard, iar abaterea 
termică fost negativă în majoritatea 
zonelor din ţară. În intervalul 24-28 martie 
vremea s-a răcit accentuat, temperaturile 
au scăzut cu până la 14 grade în două  
zile, şi s-au înregistrat noi recorduri  
zilnice ale celor mai coborâte valori 
minime şi maxime din întreg şirul de 
observaţii în zilele acestui interval. Pe    
de altă parte, a fost o lună bogată în 
precipitaţii, c

La 17 staţii meteo-
rologice, situate mai ales în vestul ţării,     
a fost depăşită cantitatea lunară totală    
de precipitaţii din martie, maximă absolută 
a staţiei, iar la 10 staţii meteorologice        
a fost depăşită cantitatea maximă 
absolută de precipitaţii căzută în 24 de ore 
a staţiei, din martie. Mai mult, valori  foarte 
ridicate ale abaterii pozitive, peste     
300%, s-au înregistrat în nord-vestul 
României, la staţia meteorologică Satu 
Mare înregistrându-se cea mai mare 
valoare, 424,2%. 

antitatea lunară de preci-
pitaţii, medie pe ţară (70,6 mm), fiind cu 
98% mai mare decât normala climato-
logică standard. 
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Luna aprilie a fost marcata de un 
regim pluviometric în general deficitar,   
iar cantitatea lunară de precipitaţii, medie 
pe ţară (46,8 mm), a fost cu 9% mai mică 
faţă de normala climatologică standard. 
Totuși, în zone din Maramureş, Oltenia, 
Transilvania şi pe areale mai restrânse  
din Crişana şi Muntenia, abaterea 
cantităţii de precipitaţii din luna aprilie 
2013, faţă de normala climatologică 
(1961-1990), calculată în procente, a fost 
pozitivă, dovadă şi inundaţiile de 
primăvară din Oltenia, din 4-5 aprilie   
când în nordul acestei regiuni au căzut 
cantităţi importante de apă, de până la 
100 l/mp în 24 de ore, iar pe râul Jiu, la 
Răcari, a fost instituit cod roşu hidrologic. 
Sub aspect termic, aprilie a fost o  lună 
caldă, căci temperatura medie pe ţară 
(11,0ºC) a fost cu 1,8ºC mai mare      
decât normala climatologică standard. 
Îndeosebi a doua jumătate a lunii s-a 
remarcat prin puternice anomalii pozitive 
de temperatură, când datorită vremii 
deosebit de calde, la 61 de staţii 
meteorologice din Dobrogea, Moldova, 
nordul Transilvaniei şi al Munteniei, a fost 
depăşită temperatura maximă absolută a 
staţiei, pentru aprilie.

Mai a fost, de asemenea, o lună 
caldă, mai ales în prima sa decadă, cu o 
abatere medie pe întreaga lună de 2ºC, 
dar şi cu un grad foarte accentuat de 
instabilitatea atmosferică în a doua parte 
a lunii, dovadă codul portocaliu emis 
pentru furtună ce a afectat în 23 mai şi 
zona capitalei, fiind consemnate rafale 
puternice ale vântului şi căderi de 
grindină. 

Iar din iunie, mai ales în intervalul 
15-27 iunie, valurile de caniculă au 
devenit de interes la început pentru 
zonele de câmpie din vestul ţării, apoi şi 
pentru cele sudice şi centrale, fiind 
afectate de un disconfort termic accentuat 
Crişana, Banatul, Oltenia şi Muntenia, 
local Transilvania şi cu totul izolat restul 
teritoriului. În 19 iunie maxima termică      
a zilei a atins 38 de grade în Calafat şi     

37 de grade în mai multe localităţi din 
Banat, Oltenia şi sud-vestul Muntenie, cu 
35 de grade în Bucureşti şi depăşiri 
notabile ale pragului critic de 80 al 
indicelui de confort termic temperatură – 
umezeală (ITU); şi singurele intervale mai 
racoroase din lună au fost între 1–6 şi 
28–30 iunie.  A fost însă şi o lună ploioasă, 
cantitatea lunară de precipitaţii, medie pe 
ţară (113,4 mm), fiind cu 27% mai mare 
decât normala climatologică standard, cu 
o abatere pozitivă în majoritatea zonelor, 
valori negative înregistrându-se doar în   
centrul şi vestul României. Î     
24 iunie, în partea de nord-vest a 
Moldovei şi 30 iunie, în sudul Munteniei, 
Dobrogea şi estul Moldovei, punctiform, 
s-au acumulat peste 100 l/mp, până la 
133 l/mp la Olteniţa în numai 24 de ore. 
Mai mult, la staţia meteorologică 
Medgidia a fost depăşită cantitatea 
maximă absolută lunară de precipitaţii a 
staţiei din luna iunie, iar la 5 staţii 
meteorologice a fost depăşită cantitatea 
de precipitaţii maximă absolută a staţiei, 
căzută în 24 de ore, din iunie. 

Luna iulie se remarcă la rândul său 
prin frecventele furtuni de vară cu ploi 
torenţiale şi căderi de grindină, dar şi cu 
vijelii şi chiar tornada/tromba de la    
Vama Veche, pe litoral, din 16 iulie.     

sfârşitul lunii, pe 28 şi 29 iulie, a    
fost în vigoare cod galben, iar pentru   
sud-vestul ţării chiar portocaliu, pentru 
caniculă şi disconfort termic accentuat,  
cu temperaturi de 40 de grade la   
Moldova Nouă, Băile Herculane şi  
Calafat şi 37 de grade în Bucureşti. 
două staţii meteorologice, Gurahonţ       
şi Vlădeasa 1800, a fost depăşită 
temperatura maximă absolută a staţiei, 
din iulie. O lună caldă, aşadar, având      
în vedere că temperatura medie pe ţară 
(20,2ºC), a fost cu 1,0ºC mai mare decât 
normala climatologică standard. 

Şi în august au fost valuri de 
căldură, iar canicula s-a instalat în 
intervalul 1-10 august, local în Banat,    
(cu 39 de grade pe 4 august în Băile 
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Herculane), Oltenia, pe areale restrânse 
în Crişana şi Muntenia şi izolat în restul 
zonelor, apoi în perioada 12-15 august,  
pe arii relativ extinse, în sud (pe 14 august 
s-au înregistrat 37 de grade la Bechet, 
Zimnicea şi Turnu Măgurele) şi pe    
areale mai restrânse în est, iar în 
intervalul 17-23 august, izolat, în vestul, 
centrul, sudul şi sud-estul ţării. La staţia 
meteorologică Câmpeni a fost depăşită 
temperatura maximă absolută a staţiei, 
din august. 

 Pentru întreaga lună, temperatura 
medie pe ţară (21,1ºC) a depăşit cu 2,4ºC 
normala climatologică standard, iar 
abaterea a fost pozitivă în toată ţara,    
cea mai mare valoare a sa, (5,0°C),  
înregistrându-se la staţia meteorologică 
de la Semenic. Sub aspect pluviometric, 
cantitatea lunară de precipitaţii, medie   
pe ţară (62,5 mm), a fost cu doar 3%     
mai mică decât normala climatologică 
standard. Precipitaţiile au căzut mai ales 
în a doua parte a lunii şi au avut caracter 
torenţial fiind însoţite de descărcări 
electrice şi uneori de grindină, iar vântul   
a avut unele intensificări şi trecător, a   
luat aspect de vijelie, în zilele de 14 şi     
26 august. 

Septembrie 2013 a fost luna ploilor 
torenţiale şi a inundaţiilor, când la Galaţi, 
pe 11 septembrie, au căzut aproape     
150 l/mp în doar câteva ore. La staţia 
meteorologică Tecuci, a fost depăşită 
cantitatea maximă absolută lunară de 
precipitaţii a staţiei, pentru septembrie, iar 
la Slobozia şi Tecuci a fost depăşită 
cantitatea maximă absolută lunară de 
precipitaţii, căzută în 24 de ore, a staţiei, 
pentru septembrie. De altfel, cantitatea 
lunară de precipitaţii, medie pe ţară    
(90,2 mm), a fost cu 98% peste normala 
climatologică standard. În plus, şi vântul a 
avut intensificări pe tot parcursul lunii, la 
munte depăşind la rafală 80-90 km/h, iar 
în perioada 27-30 septembrie, acesta a 
avut intensificări în majoritatea regiunilor, 
depăşind la rafală 50-70 km/h, iar la 
munte, chiar 100 km/h. Sub aspect termic, 

a fost o lună mai răcoroasă, temperatura 
medie pe ţară (13,5ºC) a fost cu 1,6ºC  mai 
mică decât normala climatologică 
standard. Abaterea temperaturii medii a 
aerului faţă de normala climatologică 
(1961-1990) a fost negativă în aproape 
toată ţara, excepţie făcând areale 
restrânse din sudul şi sud-estul teritoriului 
unde a fost pozitivă. 

Octombrie se remarcă, la rândul 
său, prin ploile abundente de la începutul 
lunii şi răcirea accentuată ce a urmat,  fiind 
consemnate cantităţi de apă frecvent  
între 50 şi 90 l/mp în jumătatea de sud       
a ţării şi izolat peste 11 l/mp (116 l/mp        
la Călăraşi şi 76 l/mp la Bucureşti            
29 septembrie-1 octombrie). Totodată,      
la 18 staţii meteorologice, în ziua de          
1 octombrie, a fost depăşită cantitatea 
maximă absolută  de precipitaţii căzută    
în 24 de ore a staţiei, din luna octombrie, 
iar la 3 dintre acestea a fost depăşită         
şi cantitatea totală absolută a lunii,  
respectiv a staţiei. Şi  tot pe 1 octombrie,   
în judeţul Constanţa, cantităţile de apă    
au depăşit punctiform 100 l/mp (în zona 
localităţii Corbu). Iar vremea s-a răcit 
accentuat, dovadă precipitaţiile sub  
formă de lapoviţă şi ninsoare căzute în 
perioada 1-4 octombrie, nu doar în   
zonele de munte, ci şi în cele subcar-
patice. Din punct de vedere termic, o 
caracteristică a lunii octombrie a fost 
alternanţa perioadelor deosebit de     
calde cu cele foarte reci, caracteristică 
întâlnită şi în septembrie. La începutul lunii 
(1-4 octombrie) vremea a fost mult mai 
rece decât în mod obişnuit, abaterile 
negative fiind chiar şi de 10-15ºC faţă de 
normala climatologică. Apoi însă, vremea 
a devenit anormal de caldă, iar pe           
12 octombrie temperaturile maxime     
deja atingeau valori de 27...28°C în   
vestul şi nord-vestul ţării, după ce la 
începutul lunii se înregistraseră maxime 
de numai 6...10 grade şi minime nocturne   
negative. 

Deosebit de cald a fost şi în      
mare parte din luna noiembrie, când 
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temperatura medie pe ţară (7,0ºC), a   
fost cu 2,8ºC mai mare decât normala 
climatologică standard. Abaterea tempe-
raturii medii a aerului faţă de normala 
climatologică standard (1961-1990) a  
fost pozitivă pe întreg teritoriul ţării, dar 
mai ales în Moldova, unde s-a înregistrat 
cea mai mare valoare a abaterii lunare,  
de 4,3 ºC, la Iaşi. Iar în 5 noiembrie, la 
staţiile meteorologice Miercurea Ciuc şi 
Topliţa s-a depăşit temperatura maximă 
absolută a staţiei, din noiembrie. În 
perioadele 1-5 noiembrie, 8-9 noiembrie 
şi 22-24 noiembrie vremea a fost mult mai 
caldă decât în mod normal, abaterile 
pozitive zilnice faţă de normală fiind   
chiar şi de 10-13ºC în unele zile. 
Cantitatea lunară de precipitaţii, medie pe 
ţară (40,3 mm), a fost cu 8% mai mică 
decât normala climatologică standard, au 
predominat ploile şi abia în intervalul       
26-30 noiembrie s-au semnalat ninsori şi 
în zonele joase de relief.

În luna decembrie, temperatura 
medie pe ţară (–0,6ºC) a fost egală cu 
normala climatologică standard, regimul 
termic fiind normal şi rece în cea mai  
mare parte a ţării, dar şi cald, foarte     
cald sau  jumătatea     
de nord a Moldovei, pe areale din nord-
vestul Munteniei, din Banat şi Crişana, 
precum şi în zona montană. La staţia 
meteorologică Şiria a fost depăşită 
temperatura maximă absolută a staţiei, 
din decembrie. Mai exact, în prima 
jumătate a lunii vremea a fost rece, iar     
în intervalul 24-28 decembrie aceasta a 
fost caldă pentru această dată în toate 
regiunile, chiar deosebit de caldă în     
cele vestice, unde valorile termice au 
depăşit cu până la 15ºC mediile multi-
anuale ale perioadei. Iar luna a fost 
caracterizată de un regim pluviometric 
puternic deficitar, cantitatea lunară de 
precipitaţii, medie pe ţară (8,5 mm), a   
fost cu 80% mai mică decât normala 
climatologică standard. Pe parcursul  
lunii, precipitaţiile au fost atât sub formă 
de ploaie, cât şi sub formă de lapoviţă şi 

extrem de cald în

ninsoare, cu precădere în prima jumătate 
a lunii.

Pe tot parcursul anului, mesajele   
de atenţionare şi avertizare despre 
fenomene severe care urmau să afecteze 
regiuni întinse ale ţării au fost emise 
folosind praguri de risc standard pentru 
fenomenele meteorologice severe 
aşteptate, România respectând normele 
europene din acest domeniu şi codurile  
de culoare definitorii pentru fiecare 
categorie de risc.

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

Varietatea şi severitatea fenome-
nelor meteorologice care s-au produs în 
decursul anului 2013 a determinat 
emiterea de către CNPM a unui număr 
total de 70 de mesaje de alertă 
meteorologică pe scurtă şi medie    
durată, de interes regional şi naţional, 
dintre care 28 de informări, 34 de 
atenţionări cod galben şi 8 avertizări cod 
portocaliu. Totodată, pentru monitorizarea 
aspectelor de vreme severă imediată, au 
fost elaborate 2423 de avertizări de tip 
nowcasting, de vreme severă iminentă, 
dintre care 521 emise de Centrul Naţional 
de Prognoză Meteorologică Bucureşti şi 
1902 de centrele regionale din teritoriu.

În anul 2013, în cadrul Centrului 
Naţional de Prognoză Meteorologică au 
fost dezvoltate şi utilizate aplicaţiile 
software de tip consolă, desktop şi web 
(accesibile pe Internet). Aceste aplicaţii  
au fost create cu resurse exclusiv interne, 

2.  ASPECTE TEHNICE
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folosind medii de dezvoltare gratuite şi 
continuă să contribuie la administrarea 
informaţiilor cu specific meteorologic – fie 
că este vorba de mesaje de la staţii, 
produse de prognoză, mesaje de 
avertizare sau documente de interes 
general.

A. Aplicaţii web

administrarea mesajelor de vreme 
severă (avertizări) de la staţiile meteo-
rologice şi posturile pluviometrice din 
România;

crearea de diagnoze cantitative 
pentru toate staţiile meteorologice din 
România şi pentru seturile de staţii 
arondate Serviciilor Regionale de 
Prognoză Meteorologică (SINtegrator-
web);

administrarea şi arhivarea docu-
mentelor de interes comun în cadrul 
Administraţiei Naţionale de Meteorologie;

editarea prognozelor se face  
dintr-un panou de control care centrali-
zează toate textele de prognoză de 
interes naţional şi pentru Bucureşti.

B. Aplicaţii software dedicate:

creării de diagnoze speciale 
pentru seturi mici de staţii;

arhivării prognozelor în format text 
şi pentru localităţi;

prezentării în timp real a mesajelor 
de avertizare de interes naţional;

creării de diagnoze cantitative 
pentru toate staţiile meteorologice din 
România şi pentru seturile de staţii 
arondate Serviciilor Regionale de 
Prognoză Meteorologică;

prezentării sumare a stării curente 
a vremii în toate localităţile din România 
unde există staţii meteo. Informaţiile 
curente sunt stocate într-o bază de     
date creată special în acest scop şi 
administrată de către Laboratorul de 
Prelucrare şi Administrare a Bazelor de 
Date;

transpunerii informaţiilor despre 
starea vremii în formate specifice altor 
aplicaţii software de prezentare video 
folosite de clienţii Administraţiei Naţionale 
de Meteorologie;

atenţionării utilizatorului despre 
diverse activităţi care trebuie efectuate 
periodic sau o singură dată;

transformării unor informaţii din 
mesajele sinoptice în formate accesibile 
unor terţi (plafonul norilor şi tipul 
acestora);

monitorizării contractelor cu   
clienţi ai Administraţiei Naţionale de 
Meteorologie.

C. Aplicaţie web pentru adminis-
trarea produselor de prognoză desti-
nate clienţilor Administraţiei Naţionale 
de Meteorologie care activează în  
mass-media, parte a unui sistem software 
integrat:

crearea, prezentarea şi arhivarea 
produselor de prognoză în format text     
şi în format grafic. Pot fi create şi 
prezentate prognoze în format text şi 
grafic şi prognoze non-standard pentru 
fiecare din clienţii abonaţi la acest 
serviciu. Prezentarea se face în format 
tabelar şi pe harta teritoriului naţional. 
Mesajele de avertizare de interes  
naţional şi local sunt de asemenea   
create şi prezentate  în această aplicaţie;

preluarea, analizarea şi prezen-
tarea informaţiilor despre starea vremii la 
toate staţiile meteorologice din România. 
Unele din aceste informaţii sunt transfor-
mate în formate integrabile în aplicaţii 
software utilizate de diverşi clienţi ai 
noştri. Prezentarea se face în format 
tabelar şi pe harta teritoriului naţional, 
aceste proceduri fiind efectuate de 
aplicaţia web;

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

prezentarea stării vremii în siste-
mele Google Earth, Google Maps şi 
Microsoft Virtual Earth;
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analizarea prognozei de până la    
3 zile pentru localităţi din România şi 
transformarea acesteia pentru integrare 
în aplicaţii software de verificare a 
prognozei;

monitorizarea avertizărilor meteo-
rologice de interes naţional şi local;

arhivarea produselor de prognoză;
preluarea produselor de prognoză 

pentru localităţi din aplicaţia web şi 
transformarea şi trimiterea acestora la 
diverşi clienţi.

Activitatea Laboratorului de Tehnici pentru 
Prognoza Nowcasting şi Fenomene 
Meteo Severe a fost desfăşurată în trei 
direcţii: activitate operaţională, quasi-
operaţională şi didactică. Activitatea 
operaţională s-a bazat pe alcătuirea unei 
prognoze de fenomene meteorologice 
severe pe un interval de 12/24 ore şi pe 
monitorizarea permanentă a vremii pe 
teritoriul naţional. Această activitate s-a 
bazat în special pe informaţiile oferite     
de Reţeaua Naţională de Radare 
Meteorologice, parte integrantă a SIMIN, 
dar şi pe informaţii adiţionale, necesare 
activităţii descrise, provenite de la 
instrumentele de observaţii operaţionale 
la staţiile meteorologice, date de 
aerosondaj, ieşiri ale modelelor numerice 
atmosferice şi 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 activităţii de nowcasting 
(prognoză imediată) a fost constituit de 
emiterea avertizărilor de vreme severă.

Activitatea quasi-operaţională a 
constat în studiile de cercetare efectuate 
în cadrul laboratorului pentru a sprijini 
activitatea operaţională. Rezultatul cel 
mai important este alcătuirea unei 
prognoze de vreme severă necesară 

______ Nowcasting ______

anticipării acestor fenomene cu un avans 
de 24/48 ore. Activitatea de cercetare a 
fost desfăşurată şi în cadrul unor proiecte 
ştiinţifice, al căror scop principal este de a 
îmbunătăţi, spre exemplu, utilizarea 
datelor radar în prognoza viiturilor rapide. 
De asemenea, au fost realizate studii ce 
au avut drept obiectiv îmbunătăţirea 
produselor radar. Drept exemplu, a fost 
dezvoltat un algoritm de identificare şi 
eliminare a ecourilor non-meteorologice 
din datele radar.

De asemenea, rezultatele activităţii 
de cercetare au fost prezentate la   
diverse evenimente ştiinţifice de profil. 
Participarea la astfel de evenimente        
s-a realizat fie pe plan naţional (ex., 
Conferinţa Anuală a Facultăţii de Fizică 
din cadrul Universităţii din Bucureşti, 
Conferinţa Ştiinţifică Anuală a Administra-
ţiei Naţionale de Meteorologie), fie pe  
plan internaţional, în cadrul unor confe-
rinţe   din domeniul meteorologiei radar şi 
nowcasting. Un exemplu de astfel de 
conferinţă de anvergură este ECSS 
(European Conference on Severe 
Storms), care în anul 2013 a fost 
organizată de către Institutul Meteo-
rologic Finlandez, la Helsinki, în perioada 
3-7 iunie 2013.

Membrii laboratorului au fost impli-
caţi şi în activităţi didactice organizate şi 
desfăşurate în cadrul Administraţiei 
Naţionale de Meteorologie, prin inter-
mediul Şcolii Naţionale de Meteorologie. 
Astfel, în perioadele 13-31 mai 2013 şi    
3-21 iunie 2013, sub egida Organizaţiei 
Meteorologice Mondiale, în cadrul 
Proiectului IPA/2012/290-552 „Rezistenţa 
sporită la dezastre în zona de vest a 
Balcanilor şi 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 cursanţi meteorologi din Macedonia, 
Bosnia-Herţegovina, Kosovo şi Serbia. 
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Proiectul IPA/2012/290-552 are ca 
obiective principale reducerea vulnera-
bilităţii ţărilor din regiunea Balcanilor la 
dezastrele naturale, aliniindu-se la 
obiectivele Cadrului de Acțiune Hyogo 

     

.
În cadrul programului de training, 

într-o primă etapă, le-au fost predate 
cursanţilor noţiuni de meteorologie 
sinoptică şi mezoscalară, cunoştinţe 
privind tipuri de circulaţii la mezoscară, 
(urmărindu-se şi aprofundarea circula-
ţiilor mezoscalare particulare, spre 
exemplu circulaţia 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 
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.

În a doua etapă li s-au prezentat 
cursanţilor sistemele de vizualizare 
utilizate în cadrul CNPM 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 

(HFA), precum şi sporirea rezistenţei 
la schimbările climatice şi întărirea 
cooperării în domeniul managementului 
riscului la dezastre, prin îmbunătăţirea 
capacităţilor de furnizare şi schimb de 
date/informaţii în vederea reducerii 
riscului la dezastre

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 de 
personal calificat din cadrul Laboratorului 
de Tehnici pentru Prognoza Nowcasting şi 
Fenomene Meteorologice Severe şi 
membrii ai Centrului Naţional de Prognoză 
Meteorologică.

Experţii laboratorului au participat   
în calitate de lectori şi la cursuri de 
pregătire organizate la nivel internaţional, 
cursuri al căror subiect principal a fost 
utilizarea produselor radar în prognoza   
pe foarte scurtă durată. Un astfel de curs   
a fost „Aplicaţia datelor radar în prognoza 
pe foarte scurtă durată” (“Weather     
Radar Applications în Nowcasting for 
Weather Forecasters”), organizat de   
către EUMETCAL în colaborare cu 
Serviciul Meteorologic German (DWD, 
Deutscher Wetterdienst) la Langen, în 
perioada 17-21 iunie 2013.

SITUAŢIA PRODUSELOR AGRO-
METEOROLOGICE PE PARCURSUL 
ANULUI 2013

Activitățile curente desfăşurate în 
cadrul Programului Agrometeorologic 
Operaţional şi de deservire a informaţiilor 
de specialitate către utilizatorii de profil 
agricol şi factorii decizionali pe parcursul 
anului 2013, au fost:

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

Prognoza 
___ agrometeorologică ___
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elaborarea Buletinelor Agro-
meteorologice, care cuprind diagnoza şi 
prognoza agrometeorologică la nivelul 
întregului teritoriu agricol al ţării;

realizarea prognozelor agro-
meteorologice pentru cele şase regiuni de 
interes agricol: respectiv Muntenia, 
Moldova, Transilvania şi Maramureş, 
Dobrogea, Banat-Crişana şi Oltenia.

elaborarea de informări agro-
meteorologice specializate la cerere, 
respectiv societăţi de profil agricol sau 
asigurări agricole, cu referire îndeosebi la 
impactul condiţiilor agrometeorologice în 
anul agricol 2012-2013, în diferite zone de 
cultură sau culturi agricole, pomi fructiferi 
şi viţă de vie;

diseminarea informaţiilor agro-
meteorologice către utilizatori, respectiv 
factori de decizie, fermieri, societăţi de 
profil agricol, publicaţii de specialitate 
(revistele Ferma, Profitul Agricol, Lumea 
Satului, Gazeta Fermierului, Recolte 
Bogate)  ş i  mass-media  (presă ,  
televiziune, Radio Antena Satelor).

Informaţiile meteorologice şi agro-
meteorologice elaborate, sunt diferenţiate  
pe regiuni agricole, tipuri de culturi şi 
genotipuri, validate şi gestionate pe    
baza unor programe informaţionale 
concepute modular pe structuri de date 
specializate care reprezintă în totalitate 
S I S T E M U L  D E  M O N I T O R I N G  
AGROMETEOROLOGIC. Acest sistem 
de monitorizare realizează colectarea în 
flux operaţional şi prelucrarea zilnică a 
parametrilor meteorologici şi agro-
meteorologici specifici şi constituie în 
ansamblul său baza de date termice şi 
hidrice necesară pentru calculul indica-
torilor agrometeorologici. Modul de 
prelucrare şi interpretare a datelor 
meteorologice din punct de vedere 
agrometeorologic, se realizează utilizând 
aplicaţii specifice, respectiv AGRO-
SYNOP,  AGROSERV ş i  AGRO-
TEMPSOL. Datele agrometeorologice 
reprezintă informaţii de specialitate 

provenite de la staţiile meteorologice cu 
program agrometeorologic din reţeaua 
naţională de meteorologie (55 staţii) şi 
care sunt considerate reprezentative 
pentru suprafeţele de interes agricol din 
România.

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

Pe parcursul anului 2013 s-au 
realizat 52 de buletine agrometeorologice 
săptămânale la nivel de ţară (care conţin 
diagnoze şi prognoze), ce au cuprins un 
total de 682 hărţi tematice, 104 tabele (cu 
valorile maxime şi minime ale temperaturii 
aerului şi solului, cantităţi maxime şi 
minime de precipitaţii, pe regiuni agricole 
şi în intervalele de referinţă specifice 
buletinelor agrometeorologice săptămâ-
nale) şi 105 imagini digitale ce redau 
starea de vegetaţie a culturilor agricole în 
platformele agrometeorologice aflate sub 
observaţie în cadrul programului de 
măsurători agrometeorologice de la 
staţiile meteorologice cu program 
agrometeorologic din reţeaua naţională. 

Totodată, în anul 2013 s-au elaborat 
365 de prognoze agrometeorologice 
săptămânale regionale, astfel: Oltenia-52, 
Muntenia-52, Moldova-52, Transilvania           
şi Maramureş-52, Dobrogea-52, Banat-
Crişana-52, precum şi prognoza agro-
meteorologică la nivelul României-53. 
Aceste prognoze agrometeorologice 
conţin informaţii privind evoluţia condiţiilor 
meteorologice şi agrometeorologice, 
recomandări de specialitate referitoare la 
calendarul agricol specific perioadei                     
de interes, şi au fost transmise zilnic (la 
ora 6:30, în direct la Radio Antena            
Satelor). Prognozele agrometeorologice 
au avut un grad de realizare cuprins între 
78...100%.

În anul 2013, săptămânal, bilunar 
sau lunar, s-au realizat şi transmis                     
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128 articole de specialitate, care au 
cuprins estimări privind regimul termic din 
aer şi sol, cantităţi de precipitaţii, rezerva 
de umiditate a solului pentru principalele                
culturi agricole (grâu de toamnă şi 
porumb), starea fenologică a speciilor de 
câmp şi pomi-viticole, pentru următoarele 
publicaţii şi utilizatori agricoli:

Revista “Profitul Agricol”-51 articole;
Revista “Ferma”-12 articole;
Revista “Gazeta Fermierului”-       
12 articole;
Revista “Lumea Satului”-24 articole;
R e v i s t a  “ R e c o l t e  B o g a t e ” -              
12 articole;
Revista “SMART Agri”-3 articole;
TEHNO SRL Buzău-14 articole.

De asemenea, pe baza informa-
ţiilor primite de la Centrul European 
pentru Prognoza Vremii pe Termen Mediu 

(ECMWF) privind regimul termic al 
aerului şi cantităţile de precipitaţii lunare, 
precum şi a unui model de bilanţ al apei  
în sol, Laboratorul de Agrometeorologie  
a elaborat 52 de hărţi privind estimarea 
rezervei de umiditate în stratul de sol               
0-20 cm (ogor), precum şi pentru culturile 
de grâu de toamnă şi porumb, la diferite 
adâncimi de sol, respectiv 0-20 cm,                
0-50 cm şi 0-100 cm. Aceste hărţi 
elaborate lunar cu o anticipaţie de                  
1-3 luni, au caracter orientativ şi oferă o 
perspectivă generală asupra posibilităţii 
producerii fenomenului de secetă 
pedologică sau a exceselor de umiditate 
în sol pe întreaga perioadă de vegetaţie   
a culturilor de grâu de toamnă şi porumb, 
în funcţie de perspectiva evoluţiei 
precipitaţiilor lunare, gradul de realizare 
al acestor estimări fiind în medie de 
85...95%.

 Estimare: 30 iunie 2013 Realizat: 30 iunie 2013

grâu  estimare  realizat  

Rezerva de 
umiditate în 
stratul de sol 
0-100 cm  

Rezerva de umiditate  în limite 
satisfăcătoare, apropiate de optim 
și optime, în majoritatea zonelor 
de cultură. Seceta pedologică  
moderată şi puternică  se vor 
înregistra pe areale agricole din 
Dobrogea, sud - estul Olteniei, 
estul Moldovei și al Munteniei

 
 

Conţinutul de umiditate se situează  la 
valori satisfăcătoare, apropiate de optim 
și optime pe aproape întreg teritoriul 
agricol.  
Deficite moderate de apă  în sol, în 
Dobrogea, estul Munteniei şi izolat în sud-
estul Moldovei.  
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Sistemul Meteorologic Integrat Naţional 
(SIMIN) are la bază un sistem de 
telecomunicaţii meteorologice specializat 
având o reţea de telecomunicaţii meteo-
rologice care asigură conectivitaţile şi 
transferul operativ al datelor primare şi 
prelucrate în întreaga reţea meteo-
rologică a Administraţiei Naţionale de 
Meteorologie.

Prin această reţea de telecomu-
nicaţii, datele şi produsele meteorologice 
sunt colectate de la amplasamentul 
senzorilor şi locaţiilor radar, sunt 
transmise la Serviciile Regionale de 
Prognoză a Vremii(SRPV) şi la Centrul 
Naţional de Prognoză Meteorologică 
(CNPM) pentru validare, 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 suprafaţă şi aerologice, informaţiile de 

 

la sateliţii meteorologici, produse radar la 
nivelul întregii tări, produse GRIB din 
modelele meteorologice etc.).

În anul 2013, 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. 

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.

___Sistemul Naţional de Telecomunicaţii Meteorologice___

Fig. 1. Arhitectura sistemului de telecomunicaţii
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Întreaga reţea de comunicaţii este 
dimensionată astfel încât să asigure 
traficul de date meteo bidirecţional 
(inclusiv imagini radar, satelitare şi 
produse din modelele numerice de 
prognoză) între diversele tronsoane ale 
reţelei spre/de la Centrul Operaţional 
COF.

Reţeaua WAN VSAT este soluţia 
principală care conectează în reţea          
4 amplasamente radar (Bârnova, 
Medgidia, Târnăveni şi Oradea), 6 SRPV-
uri (Bacău, Constanţa, 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 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.

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

Administraţia Naţională de Meteo-
rologie este conectată la Reţeaua 
Regională de Comunicaţii de Date 
Meteorologice (RMDCN), prin conexiuni 
cu Centrul Mondial Moscova, cu Centrul 
Regional Sofia şi cu Centrul European 
pentru Prognoze Meteorologice pe  
Durată Medie (ECMWF).  În cadrul GTS 
(Global Telecommunication System), 
Administraţia Naţională de Meteorologie  
are  o conexiune prin Internet cu Centrul 
Chişinău. Prin aceste conexiuni sunt  
recepţionate date şi produse meteo-
rologice din reţeaua OMM prin intermediul 
Sistemului Automat de Comutare de 
Mesaje – Messir COMM.

Există foarte multe organizaţii 
naţionale  care au nevoie în activitatea   
lor curentă, de date şi informaţii meteo-
rologice, ca suport  decizional. În         
anul 2013, Administraţia Naţională de 
Meteorologie  a continuat sa fie conectată 
prin conexiuni permanente, TCP/IP, cu 
următoarele organizaţii: Ministerul 
Mediului şi Schim-bărilor Climatice,
Administraţia Naţională “Apele Române”, 
Ministerul Administraţiei şi Internelor, 
Inspectoratul Situaţiilor de Urgenţa, 
Ministerul Apărării Naţionale şi Adminis-
traţia Română a Serviciilor de Trafic 
Aerian.  Mulţi alţi beneficiari se conec-
tează la sistemele meteorologice ale 
Administraţiei Naţionale de Meteorologie 
prin intermediul unor conexiuni Internet 
securizate.
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Principalele date primare/brute din Baza 
de Date a Administraţiei Naţionale de 
Meteorologie încărcate în cursul anului 
2013 au fost:

date climatologice generale (orele 
de observaţie 00, 06, 12, 18 ) şi de sinteză 
de la 159 staţii în funcţiune (automate şi 
manuale), orare/zilnice/lunare, anul 2013, 
validate; 

date zilnice de temperatură (medii, 
maxime, minime) de la 42 staţii (care au 
şir complet de date pentru întreaga 
perioadă de funcţionare), anul 2013, 
validate;

date operative sinoptice  (orare) de 
la 159 staţii pentru 2013, validate formal;

date operative pluvio (zilnice şi 
lunare) de la 65 posturi pentru 2013, 
validate formal;

date orare de temperatură, 
presiune şi umezeala aerului, 30 staţii 
clasice cu program redus pentru anul 
2013, validate;

date orare privind durata de 
strălucire a soarelui de la 126 staţii clasice 
şi automate, care nu au traductori de 
radiaţie solară, pe anul 2013 validate; 

date istorice (lipsuri şi date noi 
pentru deceniul 1951-1960) şi completare 
metadate; 

date brute din 10 în 10 minute 
pentru principalii parametri meteorologici 
de la 100 staţii automate pentru anul 
2013;

date de precipitații brute pe 1 minut 
de la 100 stații  automate pentru sezonul 
cald 2013.

Anul 2013 s-a caracterizat prin:
Activitatea de întreținere și admi-

nistrare baze de date.
Stocarea datelor de observații de 

suprafaţa în două Baze de Date (una 

istorică şi una operativă) şi dezvoltarea 
instrumentelor de acces pentru toţi 
utilizatorii acestor baze de date.

Instalarea unui server virtual cu 
sistem de operare Windows Server 2008 
pe 64 biţi, s-a configurat sistemul cores-
punzător serverului principal de bază de 
date Oracle, s-a instalat instanţa de bază 
de date Oracle de backup 11gR2 vers. 
11.2.0.4.0, s-a importat baza de date 
climatologică a organizaţiei şi s-a   
pregătit instanţa de bază de date pentru 
auditare. Acest server a înlocuit serverul 
fizic Oracle de backup.

Trecerea în fluxul operativ de  
date de funcţionare în regim autonom a 
staţiilor automate din rețea: Odorheiul 
Secuiesc – 15168 și Turda – 15143. Stația 
Tg. Secuiesc a fost configurată ca staţie 
automată în fluxul operativ de date după 
ce a fost instalată în locație o stație 
automată.

Implementarea actualizărilor 
privind editarea, stocarea şi transmisia 
mesajului administrativ în fluxul operativ la 
cele trei niveluri (consolă, RFC și COF). 
De asemenea s-au actualizat aplicațiile 
SOP după corectarea tuturor erorilor 
apărute în perioada 2012-2013.

Crearea de scripturi în mediul 
Python pentru copierea fişierelor cu date, 
a fișierelor tip Registre Meteorologice şi    
a fişirelor de log pe serverul FTP Intranet 
(ip: 192.168.5.11). Scripturile dezvoltate 
notifică pe email inginerii de sistem în 
cazul în care fișierele nu se transmit cu 
succes pe serverul FTP.

Realizarea de preseturi noi pentru 
toate staţiile meteorologice la care s-au 
instalat traductori noi de sol: Caracal, 
Calafat, Slatina, Alexandria, Buzău, 
Slobozia, Tg.Mureş, Tg. Secuiesc, 
Oradea, Arad.

Sistemul de Management al 
 ____ Fondului Naţional de Date Meteorologice ____ 
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Configurarea a 6 staţii autonome 
şi ca posturi pluvio pentru sezonul rece 
2013-2014.

Dezvoltarea Sistemul de Mana-
gement al Fondului Național de Date 

Meteorologice prin proiectarea și imple-
mentarea de noi aplicații/module pentru 
gestionarea, alimentarea,  actualizarea și 
accesarea bazelor de  date.
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OBSERVAȚII METEOROLOGICE DE 
SUPRAFAȚĂ

Rețeaua Meteorologică Națională

La finalul anului 2013 funcţionau în 
reţeaua naţională un număr de 158 staţii 
meteorologice. Dintre acestea, un procent 
de 80% îl reprezintă staţiile meteorologice 
dotate cu echipamente automate (10% 
fiind echipamente autonome) și un 
procent de doar 20% este reprezentat de 
stațiile meteorologice clasice. 

Programele de măsurători şi 
observaţii au acoperit o gamă largă de 
obiective, structurate astfel:

observaţii şi măsurători sinoptice şi 
climatologice la toate cele 158 staţii;
observaţii şi măsurători agrometeo-
rologice la 55 staţii meteorologice;

ACTIVITĂŢI OPERATIVE DE BAZĂ

observaţii şi măsurători actino-
metrice (radiaţie solară) la 36 staţii 
meteorologice;
observaţii şi măsurători asupra stării 
mării la 5 staţii meteorologice;
observaţii şi măsurători aerologice  
la o staţie meteorologică;
observaţii şi măsurători nivometrice 
la 4 staţii meteorologice;
observaţii şi măsurători pluvio-
metrice la 64 posturi pluviometrice.

În figura 1 se prezintă distribuţia 
programelor de măsurători şi observaţii 
pentru diferite elemente meteorologice 
observate şi măsurate la staţiile meteo-
rologice.

Informaţiile meteorologice au fost 
furnizate pe tot parcursul anului 2013 de 
către staţiile meteorologice prin inter-
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__ Sistemul de observații __

Fig. 1. Distribuţia programelor de măsurători şi observaţii pentru diferite elemente meteorologice 
observate şi măsurate la staţiile meteorologice
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mediul mesajelor sinoptice, climat I şi II, 
agrometeorologice, nivologice. Fenome-
nele meteorologice severe cu grad de  risc 
au fost semnalate și transmise de      la 
staţiile meteorologice prin mesajele 
ALERT. Fenomenele meteorologice cu 
caracteristici extreme și situațiile deose-
bite de la stațiile meteorologice au fost 
semnalate prin intermediul mesajelor 
administrative. Posturile pluviometrice   
au furnizat zilnic informaţii despre 
cantităţile de precipitaţii şi grosimea 
stratului de zăpadă, în funcţie de caz. 
Mesajele CLIMAT de la cele 14 stații 
meteorologice din Rețeaua Climatologică 
de Bază (Regional Basic Climatological 
Network) au fost elaborate și transmise 
lunar în flux internațional atât în format 
codificat binar, cât și alfanumeric. În cursul 
anului 2013 a fost dezvoltată o nouă 
aplicație open-source de stocare și 

validare a datelor meteorologice la   
nivelul stațiilor meteorologice din cadrul 
rețelei naționale a Administrației Naționale 
de Meteorologie.

În cursul anului 2013, Laboratorul  
de Metodică şi Coordonarea Reţelei 
Meteorologice a continuat activitatea     
de recuperare şi actualizare permanentă 
a metadatelor staţiilor și posturilor   
meteorologice, necesare programelor de 
validare a datelor meteorologice actuale  
şi istorice (fig. 2). În această tematică a 
recuperării datelor istorice vechi și a 
metadatelor asociate, EUMETNET a 
lansat inițiativa DARE (Data Rescue – 
Salvarea datelor) la începutul anului  
2013, România devenind membru al 
Grupului de experți EUMETNET pentru 
recuperarea datelor climatologice 
(EUMETNET Expert Team Meeting on 
Data Rescue).

Fig. 2. Captură de ecran reprezentând aplicaţia web a Administraţiei Naţionale de Meteorologie 
de gestionare a metadatelor staţiilor şi posturilor meteorologice  (Istoricul dotării cu aparatură 

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

Totodată, s-a continuat validarea şi 
organizarea bazei de date fenologice la 
culturile de grâu de toamnă, porumb, 
floarea-soarelui, viţă de vie şi pomi 

.

fructiferi, în anul agricol 2010-2011. 
Standardizarea observaţiilor fenologice 
realizate în platformele agrometeo-
rologice din reţeaua 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 şi 
încadrare a fazelor fenologice specifice 
fiecărei specii agricole.

OBSERVAȚII 
AGROMETEOROLOGICE

În cursul anului 2013 s-a continuat 
Programul de observaţii şi măsurători 
agrometeorologice pentru cele 55 staţii 
meteorologice din reţeaua de specialitate 
în scopul asigurării fluxului operaţional   
de informaţii privind analiza dinamicii 
parametrilor meteorologici cu impact 
asupra agriculturii. 

Informările agrometeorologice au 
inclus date specializate, respectiv indici 
termici, hidrici, starea solului la supra-  
faţă şi în adâncime, starea fito-sanitară, 
precum şi caracteristicile fenologice în 
funcţie de sezonul de vegetaţie al cultu-
rilor agricole (perioada rece/ noiembrie-
martie şi caldă/aprilie-octombrie), aria    
de cuprindere fiind la  nivel naţional      
sau regiuni de interes  agricol – Moldova, 
Dobrogea, Muntenia, Oltenia, Banat-
Crişana şi Transilvania-Maramureş.
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OBSERVAȚII 
NIVOMETEOROLOGICE

Cel de al zecelea sezon al programului  
de nivometeorologie privind estimarea 
riscului de avalanşă în masivele      
Bucegi  şi Făgăraş s-a desfăşurat în 
cadrul Centrului Meteorologic Regional 
Transilvania Sud, la Serviciul Regional  
de Prognoză a Vremii Sibiu. Acest 
program face parte din tema operativă   
A-"Asigurarea veghei meteorologice"/ 
A1-"Exploatarea şi întreţinerea sistemului 
naţional de observaţii meteorologice", cu 
titlul A.I.5 "Monitorizarea stratului de 
zăpadă şi evaluarea riscului de producere 
a avalanşelor. Metodologii de evaluare    
a riscului de avalanşă". Activitatea 
operativă a constat din efectuarea de 
observaţii şi măsurători nivologice la 
staţiile meteorologice Vârful Omu, Sinaia, 
Predeal (din cadrul CMR Muntenia) şi 

Bâlea-Lac (din cadrul CMR Transilvania-
Sud), prelucrarea datelor şi diseminarea 
informaţiilor. 

În cursul anului 2013, pentru 
sezonul de iarnă 2012-2013 au fost 
elaborate 119 buletine zilnice, între          
1 ianuarie şi 29 aprilie au fost emise         
5 informări bisăptămânale între 30 şi      
16 aprilie; pentru sezonul de iarnă     
2013-2014, prima informare a fost emisă 
în 24 noiembrie, iar până la sfârşitul  
anului 2013 au fost 11 informări.

Şi în cursul sezonului de iarnă  
2012-2013, valoarea riscului maxim de 
avalanşă estimat la scara ambelor masive 
monitorizate a coincis cu valorile riscului 
din masivul Făgăraş (versantul nordic),   
la altitudini mai mari de 1800 m: risc 5 – 
foarte mare (2,8%), risc 4 - mare (18,3%), 
risc 3 – însemnat (44,4 %), risc 2 – 
moderat (33.8 %) şi risc 1 – redus (0,7 %) 
(fig. 1).

Fig. 1. Frecvenţa de utilizare a gradului maxim de risc de avalanşă 
în sezonul de iarnă 2012-2013

Numărul avalanşelor observate din 
perimetrul staţiilor meteorologice sau 
semnalate de către turişti a fost de peste 
50, în decurs de 43 de zile, existând zile în 
care s-au produs avalanşe în locaţii 

diferite, precum şi multe alte avalanşe 
care nu au fost observate şi/sau 
semnalate (fig. 2).

Din cazurile semnalate, cele mai 
multe avalanşe (14) s-au produs în luna 
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Fig. 2. Avalanşe în Făgăraş, pe Valea Bâlii (2013.01.10) şi Bucegi, 
în Valea Albă (2013.04.14) şi Sinaia (2013.02.12)

martie, 12 în aprilie, 6 ianuarie, 5 
decembrie, 4 februarie şi 2 în mai. În 
funcţie de riscul de avalanşă estimat 
pentru ziua în care s-au produs, cele mai 
multe avalanşe au avut loc în cazul 
existenţei unui risc însemnat (15), 13 la 

risc mare (4), 12 la risc moderat (2), 2 la 
risc foarte mare (5) şi 1 la risc redus (1).

În figura 3 se prezintă numărul de  
zile cu avalanşe în funcţie de riscul de 
avalanşă estimat, în sezonul 2012-2013. 

Fig. 3.  Numărul de z lunile calendaristice (a) şi de 
avalanşă estimat (b)
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Structura stratului de zăpadă a putut 
fi cunoscută prin sondajele şi profilurile 
efectuate săptămânal (fig. 4). În cursul 
anului 2013, la cele patru staţii cu program 

nivologic au fost efectuate în total 91 de 
sondaje şi profiluri stratigrafice: 84 pentru 
sezonul de iarnă 2012-2013 şi 7 pentru 
sezonul 2013-2014.

Fig. 4. Aspecte din timpul efectuării sondajelor nivologice; Graficul unui sondaj nivologic

Membrii colectivului Serviciul 
Regional de Prognoză a Vremii Sibiu au 
participat şi la întruniri, consfătuiri, sesiuni 
ştiinţifice, cursuri de instruire în nivologie, 
stagii de formare în domeniul zăpezii şi al 
avalanşelor, atât în ţară cât şi în 
străinătate.

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 reglementărilor internaționale, 
radiosondajul se execută zilnic la patru 
termene standard de observaţie 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 şi    
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 

OBSERVAŢII DE ALTITUDINE

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 
verticale 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.

Reţeaua naţională de radare meteo-
rologice, una dintre cele mai complexe 
reţele de radare meteorologice din 

OBSERVAŢII RADAR
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Europa, a continuat să furnizeze infor-
maţii importante despre sistemele de    
nori şi precipitaţii (întindere, dezvoltare 
verticală, direcţie şi viteză de deplasare, 
tendinţă de evoluţie) precum şi despre 
fenomenele periculoase asociate: căderi 
de grindină, precipitaţii abundente, 
intensificări de vânt, tornade. 

Disponibilitatea medie anuală a 
produselor radar a asigurat atât condiţii 
foarte bune de supraveghere meteo-
rologică generală a atmosferei din zona 
României și de emitere a avertizărilor 
nowcasting cît și satisfacerea cerințelor 
beneficiarilor. 

În cursul anului 2013 a continuat 
activitatea de modernizare a radarelor  
din reţeaua naţională, prin upgradarea 
echipamentelor la receptor digital. În 
etapa a treia (2013) a fost echipat cu 
receptor digital (în locul celui analogic) 
radarul în banda C de la Craiova. 
Receptorul digital creşte fiabilitatea şi 
stabilitatea sistemelor radar, prin îmbună-
tăţirea gamei dinamice şi optimizarea 
prelucrării semnalului. În figura 1 sunt 

prezentate imagini capturate de la radarul 
Craiova upgradat.

În cursul anului 2013, pentru radarul 
în banda C-Gematronik de la Oradea a 
fost upgradată aplicaţia care realizează 
conversia fişierelor de date radar de   
nivel II, (date radar de volum) din formatul 
proprietar al companiei producătoare, 
(Gematronik) în formatul public Nexrad, 
pe care îl utilizează și radarele în bandă S, 
instalate în cadrul Proiectului SIMIN. 
Activitatea s-a realizat prin implemen-
tarea noului sistem ORPG (Open Radar 
Product Generator), dezvoltat de către 
compania Baron din SUA, unul dintre 
colaboratorii Administraţiei Naţionale de 
Meteorologie la realizarea Proiectului 
SIMIN. Sistemul ORPG Gematronik a fost 
instalat în septembrie 2013 la sediul 
central al Administraţiei Naţionale de 
Meteorologie, amplasamentul radar 
Bucureşti. În urma acestei upgradări s-a 
îmbunătăţit modul de procesare a 
informaţiilor radarelor menţionate, astfel 
că setul standard de produse radar 
generate şi distribuite către utilizatori au 

Fig. 1. Radar Craiova – Imagini de reflectivitate şi viteza radială în timp real – EDGE Realtime 
Filtered Intesity (Horizontal) and Edge Realtime radiala velocity (Horizontal)



52

     ACTIVITĂŢI OPERATIVE DE BAZĂ

devenit aceleaşi ca și la radarele în  
bandă S. 

În aceeaşi perioadă a anului 2013, 
Administraţia Naţională de Meteorologie 
(prin specialistul radar propriu, de la   
CMR Transilvania Nord – Radar Oradea) 
a sprijinit Compania Apele Române să 
depaneze şi să repună în funcţionare 
operativă radarul Gematronik în bandă C 
de la Baia Mare (Vârful Ignis). Apoi, prin 
modificarea unora dintre setări în  
sistemul ORPG pentru conversia datelor 
Gematronik în formatul Nexrad, dezvoltat 
pentru radarul Gematronik de la Oradea, 

experţii radar ai Administraţiei Naţionale 
de Meteorologie au asigurat integrarea 
informaţiilor radarului Baia Mare în fluxul 
naţional de date radar, atât în produsele 
Mozaicului Naţional Radar cât şi ca site 
individual. 

În figura 2 este prezentat produsul 
Mozaic Radar Naţional, care integrează şi 
informaţiile radarului Baia Mare iar în 
figura 3 produsul Reflectivitate la prima 
elevaţie de la radarul Baia Mare. 
Generarea acestor produse în formatul 
prezentat a devenit posibilă datorită noului 
ORPG.

Fig. 2. Mozaic Radar Naţional incluzând informaţiile de la Baia Mare – Reflectivitate la prima 
elevaţie – Composite Base-Reflectivity Product
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Programul EUMETSAT OPERA

În decursul anului 2013, Administrația 
Națională de Meteorologie a continuat să 
contribuie cu date radar de volum în 
cadrul Programului EUMETNET OPERA. 
Parametrul radar transmis către centrul 
operațional de procesare al OPERA, 
Odyssey, este reflectivitatea. În acest 
mod, România furnizează în flux continuu 
date radar provenite de la toate sistemele 
operaționale, atât în bandă C, cât și în 
bandă S. Sistemul de integrare a datelor 
recepționate de la membrii programului 
asigură, produse finale cu acoperire 
spațială la nivel European.

Înainte ca datele furnizate de către 
radarele meteorologice operaționale în 
România să fie transmise către Odyssey, 
acestea sunt pre-procesate utilizând 
aplicații software care fie au fost dezvol-
tate la nivel intern, fie fac parte din 
pachetul de programe de procesare 
făcute disponibile de către producătorul 
sistemului radar. Procesarea este nece-
sară pentru a fi îndeplinite standardele    
de codificare a datelor, cerute de OPERA, 
formatele de date acceptate fiind 
O D I M _ H D F 5  ş i  O D I M _ B U F R .  
Procedurile prin care datele radar sunt 
procesate și apoi redirecționate către 
serverele Odyssey au fost modificate   

Fig. 3. Radar Baia Mare (DBM)– Reflectivitate la prima elevaţie – Base Reflectivity Product
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față de anul anterior, ca urmare a realizării 
de noi upgrade-uri la câteva dintre 
sistemele radar.

În urma procesării datelor radar 
primite de la un număr de peste 130 de 
radar din toată Europa, centrul de 
procesare operațional al OPERA furni-
zează, la cerere, diverse produse radar 
către instituțiile membre ale programului. 
Administrația Națională de Meteorologie 
recepționează produsele radar ce    
conțin informațiile de reflectivitate 
maximă și acumularea orară a cantității 
de precipitații, estimate din datele radar  
la nivel European. Aceste produse sunt 
recepționate cu o frecvență temporală   
de 15 minute și sunt procesate apoi la 
nivel local. În urma acestei prelucrări, 
imaginile radar sunt afișate într-un format 

de uz general și sunt rapid accesibile   
prin intermediul unui site web intern. În 
acest fel, produsele radar generate la 
nivel european sunt puse la dispoziţia 
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 corespun-
zătoare acestor date pot fi vizualizate și 
utilizate, împreună cu alte tipuri de date 
meteorologice, în procesul de monitori-
zare a vremii la nivel european. Figura  
ilustreză harta radar compozită a 
reflectivității maxime din data de 6 martie 
2014, ora 06:15 UTC. 

 4

Fig. 4. Mozaic radar european – reflectivitatea maximă în data de 29.07.2013, ora 07:30 UTC.
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OBSERVAŢII DE LA SATELIŢII 
METEOROLOGICI

Observarea atmosferei şi suprafeţei 
terestre cu ajutorul instrumentelor aflate 
la bordul sateliţilor ne permit investigarea 
parametrilor meteorologici şi geofizici pe 
arii extinse, completând măsurătorile 
efectuate de reţelele terestre. Continui-
tatea furnizării datelor satelitare este 
esenţială pentru prognozele meteo-
rologice numerice pe scurtă şi medie 
durată ale ECMWF şi ale serviciilor 
meteorologice naţionale şi este asigurată 
la nivel european de programele 
operaţionale EUMETSAT.

Astfel, satelitul Meteosat-10 (MSG-
3), al 3-lea din seria “Meteosat Second 
Generation” a fost lansat la data de 5 iulie 
2012, devenind satelitul meteorologic 
geostaționar principal al EUMETSAT în 
luna februarie 2013, preluând astfel 
serviciul operaţional de furnizare de 
imagini şi date pentru zona Europei,  
Africii şi a bazinelor oceanice învecinate 
la un interval de 15 minute. Începând cu 
luna aprilie 2013, METEOSAT 9 a preluat 
Serviciul de Scanare Rapidă, la un 
interval de 5 minute.

Centrele de Aplicaţii Satelitare  
(SAF - Satellite Application Facilities) din 
cadrul EUMETSAT au furnizat în 
continuare utilizatorilor date prelucrate și 
software. În scopul generării produselor 
satelitare, SAF-urile utilizează: date 
MSG, rectificate și calibrate, date de 
model ECMWF și observații meteo-
rologice din radiosondaje. Ulterior, 
acestea sunt diseminate către utilizatori 
folosind sistemul EUMETCAST.

Produsele SAF sunt recepţionate 
prin sistemul EUMETCAST, în format 
netCDF, BUFR şi HDF5. Prelucrarea 
produselor SAF în mod operațional se 
realizează prin extragerea parametrilor 
de interes și crearea unor produse 
satelitare georeferențiate clasificate, 
exportul acestora în format TIFF pe zona 
Europei sau a României, implementarea 

algoritmului de prelucrare în mod opera-
țional și stocarea produselor într-o arhivă 
pe o perioadă de maxim 1 lună.

Procesarea datelor satelitare   
MSG-3 în vederea obţinerii produselor 
RGB se realizează urmărind următoarele 
etape: selecţia canalelor în funcţie de 
proprietăţile fizice (canalul IR10.8 oferă 
informaţii despre temperatura vârfurilor 
norilor, canalul VIS0.6 despre grosimea 
norilor, canalul VIS0.8 despre starea 
vegetaţiei, etc), atribuirea culorilor roşu, 
verde şi albastru (RGB), conversia 
valorilor de radianţă în temperaturi de 
strălucire/ reflectanţă şi îmbunătăţirea 
reprezentării imaginii finale prin aplicarea 
de corecţii Gamma.

În luna iulie 2013 s-a implementat  
un nou procedeu pentru obţinerea în 
regim operaţional a produsului satelitar 
“Root Zone Soil Moisture Index” (Indicele 
Umidităţii Solului la nivelul rădăcinii 
plantelor) din date Metop, cu ajutorul 
instrumentului ASCAT, produs furnizat   
de centrul “Satellite Application Facility   
on Support to Operational Hydrology    
and Water Management” (H-SAF) via 
EUMETCast. Acesta oferă estimări  
pentru 4 straturi de sol, cu grosimile:    
0.07 m, 0.21 m, 0.72 m şi 1.89 m. Produsul 
este disponibil la un interval de 24 de ore 
(la 00:00 UTC), având rezoluţia spaţială 
orizontală de ~25 km şi cea verticală 
variabilă, în funcţie de stratul analizat: de 
la suprafaţa solului la 7 cm adâncime, de 
la 7 cm la 28 cm, de la 28 cm la 100 cm şi 
de la 100 cm la 289 cm 

Începând cu luna septembrie     
2013 s-a început studiul în vederea 
prelucrării produselor  satelitare H-SAF 
de precipitaţii: PR-OBS-1 (“Precipitation 
rate at ground by MW conical scanners” – 
Precipitaţii la nivelul solului obţinute din 
date de la scanere cu microunde în 
geometrie conică) (fig. 5), PR-OBS-2 
(“Precipitation rate at ground by MW 
cross-track scanners” – Precipitaţii la 
nivelul solului obţinute din date de la 
scanere cu microunde în geometrie 

(fig. 1, 2, 3 şi 4).
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Fig. 1. Produsul satelitar “Root Zone Soil 
Moisture Index” (Indicele Umidităţii Solului  
la nivelul radăcinii plantelor) pentru stratul  

0-7 cm, data: 02.07.2013

Fig. 2. Produsul satelitar “Root Zone Soil 
Moisture Index” (Indicele Umidităţii Solului la 
nivelul rădăcinii plantelor) pentru stratul 7-28 

cm, data: 02.07.2013

Fig. 5. Exemplu de produse PR-OBS-1 pentru zona României, data: 12.09.2013

Fig. 3. Produsul satelitar “Root Zone Soil 
Moisture Index” (Indicele Umidităţii Solului  
la nivelul rădăcinii plantelor) pentru stratul 

28-100 cm, data: 02.07.2013

Fig. 4. Produsul satelitar “Root Zone Soil 
Moisture Index” (Indicele Umidităţii Solului  
la nivelul rădăcinii plantelor) pentru stratul 

100-289 cm, data: 02.07.2013
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“cross-track”) (fig. 6) şi PR-OBS-3 
(“Precipitation rate at ground by GEO/IR 
supported by LEO/MW” – Rata de 

precipitaţii la nivelul solului obţinută 
folosind imagini în spectrul IR) (fig. 7).

Fig. 6. Exemplu de produse PR-OBS-2 pentru zona României, data: 01-02.10.2013

Fig. 7. Exemplu de produse PR-OBS-3 pentru zona României, data: 26.11.2013
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____ Prognoza vremii ____

ASPECTE TEHNICO-ȘTIINȚIFICE 
ALE ACTIVITĂȚII DIN 2013

Pe parcursul anului 2013, personalul 
CNPM a realizat prognoze cu un grad    
de realizare ridicat, în bună măsură 
datorită tehnologiei moderne de care 
dispune la ora actuală Administraţia 
Naţională de Meteorologie: reţea de  
radare DOPPLER, echipament şi 
software de transfer rapid şi de analiză     
în timp real a datelor brute provenind de  
la staţii şi posturi de observaţie terestre şi 
de la sateliţi de observaţie meteorologici.

Datele meteorologice colectate de 
la staţii sunt administrate automat, în 
regim continuu de către sisteme integrate 
de aplicaţii software dedicate, sub 
supravegherea unor operatori calificaţi.

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

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

Diseminarea diverselor produse   
de prognoză (texte, hărţi, date prelucra-
bile) 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 şi a oricărui produs elaborat   
de Centrul Naţional de Prognoză 
Meteorologică. Diverse produse meteo-
rologice au fost trimise către numeroşi 
clienţi care activează în principal în  
mass-media atât la nivel naţional, cât şi 
local (posturi de televiziune şi radio, 
cotidiane). Procedura aceasta de disemi-
nare a fost implementată de asemenea 
pentru toate Centrele Meteorologice 
Regionale.

Acest sistem asigură un flux 
continuu de informaţie în timp real între 
sursă (Administraţia Naţională de 
Meteorologie) şi destinaţie (terţi benefi-
ciari contractuali şi public), avantajele 
utilizării sale fiind evidente: procedurile  
de alcătuire a produselor personalizate   
şi de afişare la client sunt efectuate 
automat, timpul de aşteptare este 
diminuat aproape până la eliminare 
completă, sunt economisite resurse 
financiare necesare diseminării în alte 
moduri a informaţiei cu specific meteo-
rologic şi sunt diversificate formatele de 
prezentare a acesteia.

Activitatea operativă în cadrul 
CNPM se desfăşoară folosind nume-
roase informaţii diagnostice şi produse 
prognostice, utilizate în elaborarea 
prognozelor meteorologice cu anticipaţia 
cea mai redusă (cum este cazul  
avertizărilor de vreme severă imediată 
pentru zone restrânse) până la tendinţa 
evoluţiei vremii pentru interval de două 
săptămâni.

Majoritatea informaţiilor necesare 
elaborării diagnozelor şi prognozelor 
meteorologice sunt disponibile în, şi 
extrase din sistemul meteorologic  
naţional integrat SIMIN. Acest sistem 
asigură accesul rapid la imagini radar şi 
satelitare şi la numeroşi parametri care 
descriu starea reală şi probabilă a 
atmosferei. Sistemele de vizualizare 
folosite au fost aplicaţiile software 
NEXREAP şi MESSIR-VISION.

În 2013 activitatea Administraţiei 
Naţionale de Meteorologie a continuat    
să se desfăşoare în spiritul eforturilor 
internaţionale depuse în scopul antici-
pării, minimizării şi înlăturării efectelor 
impactului evenimentelor meteorologice 
extreme.

Personalul CNPM a beneficiat de 
cursuri de instruire oferite de Şcoala 
Naţională de Meteorologie, de stagii de 

1. ASPECTE ŞTIINŢIFICE
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pregătire specializată organizate chiar în 
cadrul Centrului, precum şi de stagii de 
perfecţionare la instituţii externe.

Rezultate ale activităţii individuale 
au fost prezentate în cadrul Sesiunii de 
Comunicări Ştiinţifice a Administraţiei 
Naţionale de Meteorologie, care a avut loc 
în luna noiembrie 2013, la sediul 
Administraţiei.

Situaţiile meteorologice severe  
sunt detectabile prin utilizarea mijloacelor 
moderne de teledetecţie şi prin analiza    
în diverse alte moduri a situaţiei meteo-
rologice curente (pe suporturi clasice, 
precum hărţi ale structurii termo-barice, 
afişare a unor animaţii de imagini 
satelitare). În majoritatea situaţiilor, 
Centrul Naţional de Prognoză Meteo-
rologică a dovedit că reuşeşte să 
îndeplinească sarcina de a emite şi difuza 
în mod operativ şi în timp util materiale 
informative destinate factorilor cu putere 
de decizie în administraţia locală, 
mijloacelor de informare în masă şi direct 
publicului.

Prognozele pentru intervale cu o 
anticipaţie mai mare de douăsprezece  
ore sunt elaborate în urma analizării 
numeroaselor modele numerice de 
prognoză pe care meteorologii le au la 
dispoziţie – modele globale (dintre care   
se remarcă cel al Centrului European     
de Prognoze pe Durată Medie, ECMWF), 
dar şi modelele de arie limitată rulate pe 
plan local (ALADIN, ALARO, COSMO-
HRM). Evoluţia acestor modele este şi   
ea urmărită, pentru a se realiza 
monitorizarea performanţelor lor în 
diverse situaţii (configuraţii barice) şi 
perioade (iarnă, vară s.a.) şi reparame-
trizarea la nivel de subgrilă a modelului   
în funcţie de rezultatele obţinute, în 
colaborare şi strânsă relaţie de feedback 
cu departamentele de modelare numerică 
din cadrul ANM.

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 din efectuarea de observaţii şi 
măsurători nivologice, corectarea şi 
prelucrarea datelor, emiterea buletinelor 
nivologice şi diseminarea 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 1760 de 
observaţi zilnice, din care 1024 în cursul 
sezonului de iarnă 2012-2013 (între       
01 ianuarie şi 31 mai 2013) şi 736 în 
sezonul de iarnă 2013-2014 (între          
01 octombrie şi 31 decembrie 2013).

Măsurătorile săptămânale constau 
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-16 mai 2013 
(pentru sezonul de iarnă 2012-2013) şi 
03-31 decembrie 2013 (pentru sezonul  
de iarnă 2013-2014); în total 87 de 
sondaje şi profile ale zăpezii în platformele 
staţiilor meteorologice şi 2 în alte situri. 

Colectivul de nivometeorologi din 
cadrul SRPV Sibiu a emis 119 buletine 
nivologice zilnice şi 17 informari bisăptă-
mânale în anul 2013 (în sezonul de iarnă 
2012-2013, 119 buletine nivologice zilnice 
în perioada 01 ianuarie-29 aprilie 2013 şi  
5 informări bisăptămânale în perioada    
30 aprilie-20 mai 2013, iar pentru sezonul 
de iarnă 2013-2014, 12 informări bisăptă-
mânale în perioada 22 noiembrie-          
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31 decembrie 2013).  
În perioada iunie-septembrie 2013 

s-a lucrat la corectarea datelor şi 
întocmirea Bilanţului nivologic al 
sezonului de iarnă 2012-2013.

Fenomene meteorologice deosebite 
în anul 2013

În perioada sezonului rece au fost 
emise mesaje de atenţionare şi avertizare 
privind cele 3 episoade de ninsori 
asociate cu intensificări ale vântului ce   
au avut loc în luna ianuarie (6-8, 19,      
25-26 ianuarie), rafalele de peste 60-      
80 km/h din februarie ce au afectat 
temporar regiunile din jumătatea de sud   
a ţării, ca şi zonele montane (3-4, 8, 23-  
25 februarie), ploile abundente ce au 
căzut spre sfârşitul lunii februarie tot în 
sudul ţării (26-27 februarie),  precum şi 
viscolul târziu din 22-26 martie. Totodată, 
este de menţionat faptul că ninsorile 
căzute la sfârşit de martie au fost puternic 
viscolite în estul ţării şi, ulterior, sudul ţării, 
de vântul care a atins 80-90km/h, iar la 
munte chiar 120 km/h. 

În ceea ce priveşte abundenţa 
precipitaţiilor din ianuarie, se remarcă o 
cantitate lunară de precipitaţii, medie pe 
ţară, de 

. 
Regimul pluviometric a fost preponderent 
excedentar în estul, sudul şi estul ţării. 
Cele mai însemnate excedente de 
precipitaţii, peste 100%, s-au consemnat 
în Muntenia, Dobrogea şi în jumătatea   
de sud a Moldovei. Totodată, ianuarie a 
fost o lună destul de caldă, în ansamblu, 
temperatura medie pe ţară (–1,8ºC)    
fiind cu 1,3ºC mai mare decât normala 
climatologică standard. Abaterea tempe-
raturii medii a aerului faţă de normala 
climatologică (1961-1990) a fost pozitivă 
în aproape toate regiunile. 

Abaterea cantităţii de precipitaţii din 
luna februarie 2013, faţă de normala 
climatologică (1961-1990), calculată în 
procente, a fost pozitivă în cea mai mare 

43,7 mm, cu 17% mai mare   
decât normala climatologică standard

parte a sudului şi estului României, dar    
şi în vestul şi nordul acesteia, în rest, 
abaterea a avut valori negative. Cele mai 
ridicate valori ale abaterii pozitive, peste 
100%, s-au înregistrat în vestul Olteniei şi 
izolat în Moldova, la staţia meteorologică 
Padeş abaterea fiind de 292%. Cele mai 
mari abateri negative au fost înregistrate 
pe litoral, în deltă şi pe areale din 
Depresiunea Transilvaniei. Totodată, 
regimul termic al lunii februarie s-a situat 
peste normă, temperatura medie pe     
ţară (1,3ºC), a fost cu 2,4ºC mai mare 
decât media climatologică. Abaterea 
temperaturii medii a aerului din luna 
februarie 2013 faţă de normala clima-
tologică (1961-1990) a fost pozitivă în 
toată ţara, cele mai mari valori ale 
acesteia înregistrându-se în Lunca 
Dunării şi în Transilvania (3,7-3,8 ºC). 

Martie a fost însă o lună răcoroasă, 
temperatura medie pe ţară (2,7ºC) a fost 
cu 0,7ºC mai mică decât normala 
climatologică standard, iar abaterea 
termică fost negativă în majoritatea 
zonelor din ţară. În intervalul 24-28 martie 
vremea s-a răcit accentuat, temperaturile 
au scăzut cu până la 14 grade în două  
zile, şi s-au înregistrat noi recorduri  
zilnice ale celor mai coborâte valori 
minime şi maxime din întreg şirul de 
observaţii în zilele acestui interval. Pe    
de altă parte, a fost o lună bogată în 
precipitaţii, c

La 17 staţii meteo-
rologice, situate mai ales în vestul ţării,     
a fost depăşită cantitatea lunară totală    
de precipitaţii din martie, maximă absolută 
a staţiei, iar la 10 staţii meteorologice        
a fost depăşită cantitatea maximă 
absolută de precipitaţii căzută în 24 de ore 
a staţiei, din martie. Mai mult, valori  foarte 
ridicate ale abaterii pozitive, peste     
300%, s-au înregistrat în nord-vestul 
României, la staţia meteorologică Satu 
Mare înregistrându-se cea mai mare 
valoare, 424,2%. 

antitatea lunară de preci-
pitaţii, medie pe ţară (70,6 mm), fiind cu 
98% mai mare decât normala climato-
logică standard. 
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Luna aprilie a fost marcata de un 
regim pluviometric în general deficitar,   
iar cantitatea lunară de precipitaţii, medie 
pe ţară (46,8 mm), a fost cu 9% mai mică 
faţă de normala climatologică standard. 
Totuși, în zone din Maramureş, Oltenia, 
Transilvania şi pe areale mai restrânse  
din Crişana şi Muntenia, abaterea 
cantităţii de precipitaţii din luna aprilie 
2013, faţă de normala climatologică 
(1961-1990), calculată în procente, a fost 
pozitivă, dovadă şi inundaţiile de 
primăvară din Oltenia, din 4-5 aprilie   
când în nordul acestei regiuni au căzut 
cantităţi importante de apă, de până la 
100 l/mp în 24 de ore, iar pe râul Jiu, la 
Răcari, a fost instituit cod roşu hidrologic. 
Sub aspect termic, aprilie a fost o  lună 
caldă, căci temperatura medie pe ţară 
(11,0ºC) a fost cu 1,8ºC mai mare      
decât normala climatologică standard. 
Îndeosebi a doua jumătate a lunii s-a 
remarcat prin puternice anomalii pozitive 
de temperatură, când datorită vremii 
deosebit de calde, la 61 de staţii 
meteorologice din Dobrogea, Moldova, 
nordul Transilvaniei şi al Munteniei, a fost 
depăşită temperatura maximă absolută a 
staţiei, pentru aprilie.

Mai a fost, de asemenea, o lună 
caldă, mai ales în prima sa decadă, cu o 
abatere medie pe întreaga lună de 2ºC, 
dar şi cu un grad foarte accentuat de 
instabilitatea atmosferică în a doua parte 
a lunii, dovadă codul portocaliu emis 
pentru furtună ce a afectat în 23 mai şi 
zona capitalei, fiind consemnate rafale 
puternice ale vântului şi căderi de 
grindină. 

Iar din iunie, mai ales în intervalul 
15-27 iunie, valurile de caniculă au 
devenit de interes la început pentru 
zonele de câmpie din vestul ţării, apoi şi 
pentru cele sudice şi centrale, fiind 
afectate de un disconfort termic accentuat 
Crişana, Banatul, Oltenia şi Muntenia, 
local Transilvania şi cu totul izolat restul 
teritoriului. În 19 iunie maxima termică      
a zilei a atins 38 de grade în Calafat şi     

37 de grade în mai multe localităţi din 
Banat, Oltenia şi sud-vestul Muntenie, cu 
35 de grade în Bucureşti şi depăşiri 
notabile ale pragului critic de 80 al 
indicelui de confort termic temperatură – 
umezeală (ITU); şi singurele intervale mai 
racoroase din lună au fost între 1–6 şi 
28–30 iunie.  A fost însă şi o lună ploioasă, 
cantitatea lunară de precipitaţii, medie pe 
ţară (113,4 mm), fiind cu 27% mai mare 
decât normala climatologică standard, cu 
o abatere pozitivă în majoritatea zonelor, 
valori negative înregistrându-se doar în   
centrul şi vestul României. Î     
24 iunie, în partea de nord-vest a 
Moldovei şi 30 iunie, în sudul Munteniei, 
Dobrogea şi estul Moldovei, punctiform, 
s-au acumulat peste 100 l/mp, până la 
133 l/mp la Olteniţa în numai 24 de ore. 
Mai mult, la staţia meteorologică 
Medgidia a fost depăşită cantitatea 
maximă absolută lunară de precipitaţii a 
staţiei din luna iunie, iar la 5 staţii 
meteorologice a fost depăşită cantitatea 
de precipitaţii maximă absolută a staţiei, 
căzută în 24 de ore, din iunie. 

Luna iulie se remarcă la rândul său 
prin frecventele furtuni de vară cu ploi 
torenţiale şi căderi de grindină, dar şi cu 
vijelii şi chiar tornada/tromba de la    
Vama Veche, pe litoral, din 16 iulie.     

sfârşitul lunii, pe 28 şi 29 iulie, a    
fost în vigoare cod galben, iar pentru   
sud-vestul ţării chiar portocaliu, pentru 
caniculă şi disconfort termic accentuat,  
cu temperaturi de 40 de grade la   
Moldova Nouă, Băile Herculane şi  
Calafat şi 37 de grade în Bucureşti. 
două staţii meteorologice, Gurahonţ       
şi Vlădeasa 1800, a fost depăşită 
temperatura maximă absolută a staţiei, 
din iulie. O lună caldă, aşadar, având      
în vedere că temperatura medie pe ţară 
(20,2ºC), a fost cu 1,0ºC mai mare decât 
normala climatologică standard. 

Şi în august au fost valuri de 
căldură, iar canicula s-a instalat în 
intervalul 1-10 august, local în Banat,    
(cu 39 de grade pe 4 august în Băile 
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Herculane), Oltenia, pe areale restrânse 
în Crişana şi Muntenia şi izolat în restul 
zonelor, apoi în perioada 12-15 august,  
pe arii relativ extinse, în sud (pe 14 august 
s-au înregistrat 37 de grade la Bechet, 
Zimnicea şi Turnu Măgurele) şi pe    
areale mai restrânse în est, iar în 
intervalul 17-23 august, izolat, în vestul, 
centrul, sudul şi sud-estul ţării. La staţia 
meteorologică Câmpeni a fost depăşită 
temperatura maximă absolută a staţiei, 
din august. 

 Pentru întreaga lună, temperatura 
medie pe ţară (21,1ºC) a depăşit cu 2,4ºC 
normala climatologică standard, iar 
abaterea a fost pozitivă în toată ţara,    
cea mai mare valoare a sa, (5,0°C),  
înregistrându-se la staţia meteorologică 
de la Semenic. Sub aspect pluviometric, 
cantitatea lunară de precipitaţii, medie   
pe ţară (62,5 mm), a fost cu doar 3%     
mai mică decât normala climatologică 
standard. Precipitaţiile au căzut mai ales 
în a doua parte a lunii şi au avut caracter 
torenţial fiind însoţite de descărcări 
electrice şi uneori de grindină, iar vântul   
a avut unele intensificări şi trecător, a   
luat aspect de vijelie, în zilele de 14 şi     
26 august. 

Septembrie 2013 a fost luna ploilor 
torenţiale şi a inundaţiilor, când la Galaţi, 
pe 11 septembrie, au căzut aproape     
150 l/mp în doar câteva ore. La staţia 
meteorologică Tecuci, a fost depăşită 
cantitatea maximă absolută lunară de 
precipitaţii a staţiei, pentru septembrie, iar 
la Slobozia şi Tecuci a fost depăşită 
cantitatea maximă absolută lunară de 
precipitaţii, căzută în 24 de ore, a staţiei, 
pentru septembrie. De altfel, cantitatea 
lunară de precipitaţii, medie pe ţară    
(90,2 mm), a fost cu 98% peste normala 
climatologică standard. În plus, şi vântul a 
avut intensificări pe tot parcursul lunii, la 
munte depăşind la rafală 80-90 km/h, iar 
în perioada 27-30 septembrie, acesta a 
avut intensificări în majoritatea regiunilor, 
depăşind la rafală 50-70 km/h, iar la 
munte, chiar 100 km/h. Sub aspect termic, 

a fost o lună mai răcoroasă, temperatura 
medie pe ţară (13,5ºC) a fost cu 1,6ºC  mai 
mică decât normala climatologică 
standard. Abaterea temperaturii medii a 
aerului faţă de normala climatologică 
(1961-1990) a fost negativă în aproape 
toată ţara, excepţie făcând areale 
restrânse din sudul şi sud-estul teritoriului 
unde a fost pozitivă. 

Octombrie se remarcă, la rândul 
său, prin ploile abundente de la începutul 
lunii şi răcirea accentuată ce a urmat,  fiind 
consemnate cantităţi de apă frecvent  
între 50 şi 90 l/mp în jumătatea de sud       
a ţării şi izolat peste 11 l/mp (116 l/mp        
la Călăraşi şi 76 l/mp la Bucureşti            
29 septembrie-1 octombrie). Totodată,      
la 18 staţii meteorologice, în ziua de          
1 octombrie, a fost depăşită cantitatea 
maximă absolută  de precipitaţii căzută    
în 24 de ore a staţiei, din luna octombrie, 
iar la 3 dintre acestea a fost depăşită         
şi cantitatea totală absolută a lunii,  
respectiv a staţiei. Şi  tot pe 1 octombrie,   
în judeţul Constanţa, cantităţile de apă    
au depăşit punctiform 100 l/mp (în zona 
localităţii Corbu). Iar vremea s-a răcit 
accentuat, dovadă precipitaţiile sub  
formă de lapoviţă şi ninsoare căzute în 
perioada 1-4 octombrie, nu doar în   
zonele de munte, ci şi în cele subcar-
patice. Din punct de vedere termic, o 
caracteristică a lunii octombrie a fost 
alternanţa perioadelor deosebit de     
calde cu cele foarte reci, caracteristică 
întâlnită şi în septembrie. La începutul lunii 
(1-4 octombrie) vremea a fost mult mai 
rece decât în mod obişnuit, abaterile 
negative fiind chiar şi de 10-15ºC faţă de 
normala climatologică. Apoi însă, vremea 
a devenit anormal de caldă, iar pe           
12 octombrie temperaturile maxime     
deja atingeau valori de 27...28°C în   
vestul şi nord-vestul ţării, după ce la 
începutul lunii se înregistraseră maxime 
de numai 6...10 grade şi minime nocturne   
negative. 

Deosebit de cald a fost şi în      
mare parte din luna noiembrie, când 
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temperatura medie pe ţară (7,0ºC), a   
fost cu 2,8ºC mai mare decât normala 
climatologică standard. Abaterea tempe-
raturii medii a aerului faţă de normala 
climatologică standard (1961-1990) a  
fost pozitivă pe întreg teritoriul ţării, dar 
mai ales în Moldova, unde s-a înregistrat 
cea mai mare valoare a abaterii lunare,  
de 4,3 ºC, la Iaşi. Iar în 5 noiembrie, la 
staţiile meteorologice Miercurea Ciuc şi 
Topliţa s-a depăşit temperatura maximă 
absolută a staţiei, din noiembrie. În 
perioadele 1-5 noiembrie, 8-9 noiembrie 
şi 22-24 noiembrie vremea a fost mult mai 
caldă decât în mod normal, abaterile 
pozitive zilnice faţă de normală fiind   
chiar şi de 10-13ºC în unele zile. 
Cantitatea lunară de precipitaţii, medie pe 
ţară (40,3 mm), a fost cu 8% mai mică 
decât normala climatologică standard, au 
predominat ploile şi abia în intervalul       
26-30 noiembrie s-au semnalat ninsori şi 
în zonele joase de relief.

În luna decembrie, temperatura 
medie pe ţară (–0,6ºC) a fost egală cu 
normala climatologică standard, regimul 
termic fiind normal şi rece în cea mai  
mare parte a ţării, dar şi cald, foarte     
cald sau  jumătatea     
de nord a Moldovei, pe areale din nord-
vestul Munteniei, din Banat şi Crişana, 
precum şi în zona montană. La staţia 
meteorologică Şiria a fost depăşită 
temperatura maximă absolută a staţiei, 
din decembrie. Mai exact, în prima 
jumătate a lunii vremea a fost rece, iar     
în intervalul 24-28 decembrie aceasta a 
fost caldă pentru această dată în toate 
regiunile, chiar deosebit de caldă în     
cele vestice, unde valorile termice au 
depăşit cu până la 15ºC mediile multi-
anuale ale perioadei. Iar luna a fost 
caracterizată de un regim pluviometric 
puternic deficitar, cantitatea lunară de 
precipitaţii, medie pe ţară (8,5 mm), a   
fost cu 80% mai mică decât normala 
climatologică standard. Pe parcursul  
lunii, precipitaţiile au fost atât sub formă 
de ploaie, cât şi sub formă de lapoviţă şi 

extrem de cald în

ninsoare, cu precădere în prima jumătate 
a lunii.

Pe tot parcursul anului, mesajele   
de atenţionare şi avertizare despre 
fenomene severe care urmau să afecteze 
regiuni întinse ale ţării au fost emise 
folosind praguri de risc standard pentru 
fenomenele meteorologice severe 
aşteptate, România respectând normele 
europene din acest domeniu şi codurile  
de culoare definitorii pentru fiecare 
categorie de risc.

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

Varietatea şi severitatea fenome-
nelor meteorologice care s-au produs în 
decursul anului 2013 a determinat 
emiterea de către CNPM a unui număr 
total de 70 de mesaje de alertă 
meteorologică pe scurtă şi medie    
durată, de interes regional şi naţional, 
dintre care 28 de informări, 34 de 
atenţionări cod galben şi 8 avertizări cod 
portocaliu. Totodată, pentru monitorizarea 
aspectelor de vreme severă imediată, au 
fost elaborate 2423 de avertizări de tip 
nowcasting, de vreme severă iminentă, 
dintre care 521 emise de Centrul Naţional 
de Prognoză Meteorologică Bucureşti şi 
1902 de centrele regionale din teritoriu.

În anul 2013, în cadrul Centrului 
Naţional de Prognoză Meteorologică au 
fost dezvoltate şi utilizate aplicaţiile 
software de tip consolă, desktop şi web 
(accesibile pe Internet). Aceste aplicaţii  
au fost create cu resurse exclusiv interne, 

2.  ASPECTE TEHNICE
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folosind medii de dezvoltare gratuite şi 
continuă să contribuie la administrarea 
informaţiilor cu specific meteorologic – fie 
că este vorba de mesaje de la staţii, 
produse de prognoză, mesaje de 
avertizare sau documente de interes 
general.

A. Aplicaţii web

administrarea mesajelor de vreme 
severă (avertizări) de la staţiile meteo-
rologice şi posturile pluviometrice din 
România;

crearea de diagnoze cantitative 
pentru toate staţiile meteorologice din 
România şi pentru seturile de staţii 
arondate Serviciilor Regionale de 
Prognoză Meteorologică (SINtegrator-
web);

administrarea şi arhivarea docu-
mentelor de interes comun în cadrul 
Administraţiei Naţionale de Meteorologie;

editarea prognozelor se face  
dintr-un panou de control care centrali-
zează toate textele de prognoză de 
interes naţional şi pentru Bucureşti.

B. Aplicaţii software dedicate:

creării de diagnoze speciale 
pentru seturi mici de staţii;

arhivării prognozelor în format text 
şi pentru localităţi;

prezentării în timp real a mesajelor 
de avertizare de interes naţional;

creării de diagnoze cantitative 
pentru toate staţiile meteorologice din 
România şi pentru seturile de staţii 
arondate Serviciilor Regionale de 
Prognoză Meteorologică;

prezentării sumare a stării curente 
a vremii în toate localităţile din România 
unde există staţii meteo. Informaţiile 
curente sunt stocate într-o bază de     
date creată special în acest scop şi 
administrată de către Laboratorul de 
Prelucrare şi Administrare a Bazelor de 
Date;

transpunerii informaţiilor despre 
starea vremii în formate specifice altor 
aplicaţii software de prezentare video 
folosite de clienţii Administraţiei Naţionale 
de Meteorologie;

atenţionării utilizatorului despre 
diverse activităţi care trebuie efectuate 
periodic sau o singură dată;

transformării unor informaţii din 
mesajele sinoptice în formate accesibile 
unor terţi (plafonul norilor şi tipul 
acestora);

monitorizării contractelor cu   
clienţi ai Administraţiei Naţionale de 
Meteorologie.

C. Aplicaţie web pentru adminis-
trarea produselor de prognoză desti-
nate clienţilor Administraţiei Naţionale 
de Meteorologie care activează în  
mass-media, parte a unui sistem software 
integrat:

crearea, prezentarea şi arhivarea 
produselor de prognoză în format text     
şi în format grafic. Pot fi create şi 
prezentate prognoze în format text şi 
grafic şi prognoze non-standard pentru 
fiecare din clienţii abonaţi la acest 
serviciu. Prezentarea se face în format 
tabelar şi pe harta teritoriului naţional. 
Mesajele de avertizare de interes  
naţional şi local sunt de asemenea   
create şi prezentate  în această aplicaţie;

preluarea, analizarea şi prezen-
tarea informaţiilor despre starea vremii la 
toate staţiile meteorologice din România. 
Unele din aceste informaţii sunt transfor-
mate în formate integrabile în aplicaţii 
software utilizate de diverşi clienţi ai 
noştri. Prezentarea se face în format 
tabelar şi pe harta teritoriului naţional, 
aceste proceduri fiind efectuate de 
aplicaţia web;

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

prezentarea stării vremii în siste-
mele Google Earth, Google Maps şi 
Microsoft Virtual Earth;
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analizarea prognozei de până la    
3 zile pentru localităţi din România şi 
transformarea acesteia pentru integrare 
în aplicaţii software de verificare a 
prognozei;

monitorizarea avertizărilor meteo-
rologice de interes naţional şi local;

arhivarea produselor de prognoză;
preluarea produselor de prognoză 

pentru localităţi din aplicaţia web şi 
transformarea şi trimiterea acestora la 
diverşi clienţi.

Activitatea Laboratorului de Tehnici pentru 
Prognoza Nowcasting şi Fenomene 
Meteo Severe a fost desfăşurată în trei 
direcţii: activitate operaţională, quasi-
operaţională şi didactică. Activitatea 
operaţională s-a bazat pe alcătuirea unei 
prognoze de fenomene meteorologice 
severe pe un interval de 12/24 ore şi pe 
monitorizarea permanentă a vremii pe 
teritoriul naţional. Această activitate s-a 
bazat în special pe informaţiile oferite     
de Reţeaua Naţională de Radare 
Meteorologice, parte integrantă a SIMIN, 
dar şi pe informaţii adiţionale, necesare 
activităţii descrise, provenite de la 
instrumentele de observaţii operaţionale 
la staţiile meteorologice, date de 
aerosondaj, ieşiri ale modelelor numerice 
atmosferice şi 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 activităţii de nowcasting 
(prognoză imediată) a fost constituit de 
emiterea avertizărilor de vreme severă.

Activitatea quasi-operaţională a 
constat în studiile de cercetare efectuate 
în cadrul laboratorului pentru a sprijini 
activitatea operaţională. Rezultatul cel 
mai important este alcătuirea unei 
prognoze de vreme severă necesară 

______ Nowcasting ______

anticipării acestor fenomene cu un avans 
de 24/48 ore. Activitatea de cercetare a 
fost desfăşurată şi în cadrul unor proiecte 
ştiinţifice, al căror scop principal este de a 
îmbunătăţi, spre exemplu, utilizarea 
datelor radar în prognoza viiturilor rapide. 
De asemenea, au fost realizate studii ce 
au avut drept obiectiv îmbunătăţirea 
produselor radar. Drept exemplu, a fost 
dezvoltat un algoritm de identificare şi 
eliminare a ecourilor non-meteorologice 
din datele radar.

De asemenea, rezultatele activităţii 
de cercetare au fost prezentate la   
diverse evenimente ştiinţifice de profil. 
Participarea la astfel de evenimente        
s-a realizat fie pe plan naţional (ex., 
Conferinţa Anuală a Facultăţii de Fizică 
din cadrul Universităţii din Bucureşti, 
Conferinţa Ştiinţifică Anuală a Administra-
ţiei Naţionale de Meteorologie), fie pe  
plan internaţional, în cadrul unor confe-
rinţe   din domeniul meteorologiei radar şi 
nowcasting. Un exemplu de astfel de 
conferinţă de anvergură este ECSS 
(European Conference on Severe 
Storms), care în anul 2013 a fost 
organizată de către Institutul Meteo-
rologic Finlandez, la Helsinki, în perioada 
3-7 iunie 2013.

Membrii laboratorului au fost impli-
caţi şi în activităţi didactice organizate şi 
desfăşurate în cadrul Administraţiei 
Naţionale de Meteorologie, prin inter-
mediul Şcolii Naţionale de Meteorologie. 
Astfel, în perioadele 13-31 mai 2013 şi    
3-21 iunie 2013, sub egida Organizaţiei 
Meteorologice Mondiale, în cadrul 
Proiectului IPA/2012/290-552 „Rezistenţa 
sporită la dezastre în zona de vest a 
Balcanilor şi 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 cursanţi meteorologi din Macedonia, 
Bosnia-Herţegovina, Kosovo şi Serbia. 
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Proiectul IPA/2012/290-552 are ca 
obiective principale reducerea vulnera-
bilităţii ţărilor din regiunea Balcanilor la 
dezastrele naturale, aliniindu-se la 
obiectivele Cadrului de Acțiune Hyogo 

     

.
În cadrul programului de training, 

într-o primă etapă, le-au fost predate 
cursanţilor noţiuni de meteorologie 
sinoptică şi mezoscalară, cunoştinţe 
privind tipuri de circulaţii la mezoscară, 
(urmărindu-se şi aprofundarea circula-
ţiilor mezoscalare particulare, spre 
exemplu circulaţia 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 
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.

În a doua etapă li s-au prezentat 
cursanţilor sistemele de vizualizare 
utilizate în cadrul CNPM 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 

(HFA), precum şi sporirea rezistenţei 
la schimbările climatice şi întărirea 
cooperării în domeniul managementului 
riscului la dezastre, prin îmbunătăţirea 
capacităţilor de furnizare şi schimb de 
date/informaţii în vederea reducerii 
riscului la dezastre

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 de 
personal calificat din cadrul Laboratorului 
de Tehnici pentru Prognoza Nowcasting şi 
Fenomene Meteorologice Severe şi 
membrii ai Centrului Naţional de Prognoză 
Meteorologică.

Experţii laboratorului au participat   
în calitate de lectori şi la cursuri de 
pregătire organizate la nivel internaţional, 
cursuri al căror subiect principal a fost 
utilizarea produselor radar în prognoza   
pe foarte scurtă durată. Un astfel de curs   
a fost „Aplicaţia datelor radar în prognoza 
pe foarte scurtă durată” (“Weather     
Radar Applications în Nowcasting for 
Weather Forecasters”), organizat de   
către EUMETCAL în colaborare cu 
Serviciul Meteorologic German (DWD, 
Deutscher Wetterdienst) la Langen, în 
perioada 17-21 iunie 2013.

SITUAŢIA PRODUSELOR AGRO-
METEOROLOGICE PE PARCURSUL 
ANULUI 2013

Activitățile curente desfăşurate în 
cadrul Programului Agrometeorologic 
Operaţional şi de deservire a informaţiilor 
de specialitate către utilizatorii de profil 
agricol şi factorii decizionali pe parcursul 
anului 2013, au fost:

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

Prognoza 
___ agrometeorologică ___
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elaborarea Buletinelor Agro-
meteorologice, care cuprind diagnoza şi 
prognoza agrometeorologică la nivelul 
întregului teritoriu agricol al ţării;

realizarea prognozelor agro-
meteorologice pentru cele şase regiuni de 
interes agricol: respectiv Muntenia, 
Moldova, Transilvania şi Maramureş, 
Dobrogea, Banat-Crişana şi Oltenia.

elaborarea de informări agro-
meteorologice specializate la cerere, 
respectiv societăţi de profil agricol sau 
asigurări agricole, cu referire îndeosebi la 
impactul condiţiilor agrometeorologice în 
anul agricol 2012-2013, în diferite zone de 
cultură sau culturi agricole, pomi fructiferi 
şi viţă de vie;

diseminarea informaţiilor agro-
meteorologice către utilizatori, respectiv 
factori de decizie, fermieri, societăţi de 
profil agricol, publicaţii de specialitate 
(revistele Ferma, Profitul Agricol, Lumea 
Satului, Gazeta Fermierului, Recolte 
Bogate)  ş i  mass-media  (presă ,  
televiziune, Radio Antena Satelor).

Informaţiile meteorologice şi agro-
meteorologice elaborate, sunt diferenţiate  
pe regiuni agricole, tipuri de culturi şi 
genotipuri, validate şi gestionate pe    
baza unor programe informaţionale 
concepute modular pe structuri de date 
specializate care reprezintă în totalitate 
S I S T E M U L  D E  M O N I T O R I N G  
AGROMETEOROLOGIC. Acest sistem 
de monitorizare realizează colectarea în 
flux operaţional şi prelucrarea zilnică a 
parametrilor meteorologici şi agro-
meteorologici specifici şi constituie în 
ansamblul său baza de date termice şi 
hidrice necesară pentru calculul indica-
torilor agrometeorologici. Modul de 
prelucrare şi interpretare a datelor 
meteorologice din punct de vedere 
agrometeorologic, se realizează utilizând 
aplicaţii specifice, respectiv AGRO-
SYNOP,  AGROSERV ş i  AGRO-
TEMPSOL. Datele agrometeorologice 
reprezintă informaţii de specialitate 

provenite de la staţiile meteorologice cu 
program agrometeorologic din reţeaua 
naţională de meteorologie (55 staţii) şi 
care sunt considerate reprezentative 
pentru suprafeţele de interes agricol din 
România.

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

Pe parcursul anului 2013 s-au 
realizat 52 de buletine agrometeorologice 
săptămânale la nivel de ţară (care conţin 
diagnoze şi prognoze), ce au cuprins un 
total de 682 hărţi tematice, 104 tabele (cu 
valorile maxime şi minime ale temperaturii 
aerului şi solului, cantităţi maxime şi 
minime de precipitaţii, pe regiuni agricole 
şi în intervalele de referinţă specifice 
buletinelor agrometeorologice săptămâ-
nale) şi 105 imagini digitale ce redau 
starea de vegetaţie a culturilor agricole în 
platformele agrometeorologice aflate sub 
observaţie în cadrul programului de 
măsurători agrometeorologice de la 
staţiile meteorologice cu program 
agrometeorologic din reţeaua naţională. 

Totodată, în anul 2013 s-au elaborat 
365 de prognoze agrometeorologice 
săptămânale regionale, astfel: Oltenia-52, 
Muntenia-52, Moldova-52, Transilvania           
şi Maramureş-52, Dobrogea-52, Banat-
Crişana-52, precum şi prognoza agro-
meteorologică la nivelul României-53. 
Aceste prognoze agrometeorologice 
conţin informaţii privind evoluţia condiţiilor 
meteorologice şi agrometeorologice, 
recomandări de specialitate referitoare la 
calendarul agricol specific perioadei                     
de interes, şi au fost transmise zilnic (la 
ora 6:30, în direct la Radio Antena            
Satelor). Prognozele agrometeorologice 
au avut un grad de realizare cuprins între 
78...100%.

În anul 2013, săptămânal, bilunar 
sau lunar, s-au realizat şi transmis                     
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128 articole de specialitate, care au 
cuprins estimări privind regimul termic din 
aer şi sol, cantităţi de precipitaţii, rezerva 
de umiditate a solului pentru principalele                
culturi agricole (grâu de toamnă şi 
porumb), starea fenologică a speciilor de 
câmp şi pomi-viticole, pentru următoarele 
publicaţii şi utilizatori agricoli:

Revista “Profitul Agricol”-51 articole;
Revista “Ferma”-12 articole;
Revista “Gazeta Fermierului”-       
12 articole;
Revista “Lumea Satului”-24 articole;
R e v i s t a  “ R e c o l t e  B o g a t e ” -              
12 articole;
Revista “SMART Agri”-3 articole;
TEHNO SRL Buzău-14 articole.

De asemenea, pe baza informa-
ţiilor primite de la Centrul European 
pentru Prognoza Vremii pe Termen Mediu 

(ECMWF) privind regimul termic al 
aerului şi cantităţile de precipitaţii lunare, 
precum şi a unui model de bilanţ al apei  
în sol, Laboratorul de Agrometeorologie  
a elaborat 52 de hărţi privind estimarea 
rezervei de umiditate în stratul de sol               
0-20 cm (ogor), precum şi pentru culturile 
de grâu de toamnă şi porumb, la diferite 
adâncimi de sol, respectiv 0-20 cm,                
0-50 cm şi 0-100 cm. Aceste hărţi 
elaborate lunar cu o anticipaţie de                  
1-3 luni, au caracter orientativ şi oferă o 
perspectivă generală asupra posibilităţii 
producerii fenomenului de secetă 
pedologică sau a exceselor de umiditate 
în sol pe întreaga perioadă de vegetaţie   
a culturilor de grâu de toamnă şi porumb, 
în funcţie de perspectiva evoluţiei 
precipitaţiilor lunare, gradul de realizare 
al acestor estimări fiind în medie de 
85...95%.

 Estimare: 30 iunie 2013 Realizat: 30 iunie 2013

grâu  estimare  realizat  

Rezerva de 
umiditate în 
stratul de sol 
0-100 cm  

Rezerva de umiditate  în limite 
satisfăcătoare, apropiate de optim 
și optime, în majoritatea zonelor 
de cultură. Seceta pedologică  
moderată şi puternică  se vor 
înregistra pe areale agricole din 
Dobrogea, sud - estul Olteniei, 
estul Moldovei și al Munteniei

 
 

Conţinutul de umiditate se situează  la 
valori satisfăcătoare, apropiate de optim 
și optime pe aproape întreg teritoriul 
agricol.  
Deficite moderate de apă  în sol, în 
Dobrogea, estul Munteniei şi izolat în sud-
estul Moldovei.  
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Sistemul Meteorologic Integrat Naţional 
(SIMIN) are la bază un sistem de 
telecomunicaţii meteorologice specializat 
având o reţea de telecomunicaţii meteo-
rologice care asigură conectivitaţile şi 
transferul operativ al datelor primare şi 
prelucrate în întreaga reţea meteo-
rologică a Administraţiei Naţionale de 
Meteorologie.

Prin această reţea de telecomu-
nicaţii, datele şi produsele meteorologice 
sunt colectate de la amplasamentul 
senzorilor şi locaţiilor radar, sunt 
transmise la Serviciile Regionale de 
Prognoză a Vremii(SRPV) şi la Centrul 
Naţional de Prognoză Meteorologică 
(CNPM) pentru validare, 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 suprafaţă şi aerologice, informaţiile de 

 

la sateliţii meteorologici, produse radar la 
nivelul întregii tări, produse GRIB din 
modelele meteorologice etc.).

În anul 2013, 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. 

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.

___Sistemul Naţional de Telecomunicaţii Meteorologice___

Fig. 1. Arhitectura sistemului de telecomunicaţii
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Întreaga reţea de comunicaţii este 
dimensionată astfel încât să asigure 
traficul de date meteo bidirecţional 
(inclusiv imagini radar, satelitare şi 
produse din modelele numerice de 
prognoză) între diversele tronsoane ale 
reţelei spre/de la Centrul Operaţional 
COF.

Reţeaua WAN VSAT este soluţia 
principală care conectează în reţea          
4 amplasamente radar (Bârnova, 
Medgidia, Târnăveni şi Oradea), 6 SRPV-
uri (Bacău, Constanţa, 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 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.

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

Administraţia Naţională de Meteo-
rologie este conectată la Reţeaua 
Regională de Comunicaţii de Date 
Meteorologice (RMDCN), prin conexiuni 
cu Centrul Mondial Moscova, cu Centrul 
Regional Sofia şi cu Centrul European 
pentru Prognoze Meteorologice pe  
Durată Medie (ECMWF).  În cadrul GTS 
(Global Telecommunication System), 
Administraţia Naţională de Meteorologie  
are  o conexiune prin Internet cu Centrul 
Chişinău. Prin aceste conexiuni sunt  
recepţionate date şi produse meteo-
rologice din reţeaua OMM prin intermediul 
Sistemului Automat de Comutare de 
Mesaje – Messir COMM.

Există foarte multe organizaţii 
naţionale  care au nevoie în activitatea   
lor curentă, de date şi informaţii meteo-
rologice, ca suport  decizional. În         
anul 2013, Administraţia Naţională de 
Meteorologie  a continuat sa fie conectată 
prin conexiuni permanente, TCP/IP, cu 
următoarele organizaţii: Ministerul 
Mediului şi Schim-bărilor Climatice,
Administraţia Naţională “Apele Române”, 
Ministerul Administraţiei şi Internelor, 
Inspectoratul Situaţiilor de Urgenţa, 
Ministerul Apărării Naţionale şi Adminis-
traţia Română a Serviciilor de Trafic 
Aerian.  Mulţi alţi beneficiari se conec-
tează la sistemele meteorologice ale 
Administraţiei Naţionale de Meteorologie 
prin intermediul unor conexiuni Internet 
securizate.
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Principalele date primare/brute din Baza 
de Date a Administraţiei Naţionale de 
Meteorologie încărcate în cursul anului 
2013 au fost:

date climatologice generale (orele 
de observaţie 00, 06, 12, 18 ) şi de sinteză 
de la 159 staţii în funcţiune (automate şi 
manuale), orare/zilnice/lunare, anul 2013, 
validate; 

date zilnice de temperatură (medii, 
maxime, minime) de la 42 staţii (care au 
şir complet de date pentru întreaga 
perioadă de funcţionare), anul 2013, 
validate;

date operative sinoptice  (orare) de 
la 159 staţii pentru 2013, validate formal;

date operative pluvio (zilnice şi 
lunare) de la 65 posturi pentru 2013, 
validate formal;

date orare de temperatură, 
presiune şi umezeala aerului, 30 staţii 
clasice cu program redus pentru anul 
2013, validate;

date orare privind durata de 
strălucire a soarelui de la 126 staţii clasice 
şi automate, care nu au traductori de 
radiaţie solară, pe anul 2013 validate; 

date istorice (lipsuri şi date noi 
pentru deceniul 1951-1960) şi completare 
metadate; 

date brute din 10 în 10 minute 
pentru principalii parametri meteorologici 
de la 100 staţii automate pentru anul 
2013;

date de precipitații brute pe 1 minut 
de la 100 stații  automate pentru sezonul 
cald 2013.

Anul 2013 s-a caracterizat prin:
Activitatea de întreținere și admi-

nistrare baze de date.
Stocarea datelor de observații de 

suprafaţa în două Baze de Date (una 

istorică şi una operativă) şi dezvoltarea 
instrumentelor de acces pentru toţi 
utilizatorii acestor baze de date.

Instalarea unui server virtual cu 
sistem de operare Windows Server 2008 
pe 64 biţi, s-a configurat sistemul cores-
punzător serverului principal de bază de 
date Oracle, s-a instalat instanţa de bază 
de date Oracle de backup 11gR2 vers. 
11.2.0.4.0, s-a importat baza de date 
climatologică a organizaţiei şi s-a   
pregătit instanţa de bază de date pentru 
auditare. Acest server a înlocuit serverul 
fizic Oracle de backup.

Trecerea în fluxul operativ de  
date de funcţionare în regim autonom a 
staţiilor automate din rețea: Odorheiul 
Secuiesc – 15168 și Turda – 15143. Stația 
Tg. Secuiesc a fost configurată ca staţie 
automată în fluxul operativ de date după 
ce a fost instalată în locație o stație 
automată.

Implementarea actualizărilor 
privind editarea, stocarea şi transmisia 
mesajului administrativ în fluxul operativ la 
cele trei niveluri (consolă, RFC și COF). 
De asemenea s-au actualizat aplicațiile 
SOP după corectarea tuturor erorilor 
apărute în perioada 2012-2013.

Crearea de scripturi în mediul 
Python pentru copierea fişierelor cu date, 
a fișierelor tip Registre Meteorologice şi    
a fişirelor de log pe serverul FTP Intranet 
(ip: 192.168.5.11). Scripturile dezvoltate 
notifică pe email inginerii de sistem în 
cazul în care fișierele nu se transmit cu 
succes pe serverul FTP.

Realizarea de preseturi noi pentru 
toate staţiile meteorologice la care s-au 
instalat traductori noi de sol: Caracal, 
Calafat, Slatina, Alexandria, Buzău, 
Slobozia, Tg.Mureş, Tg. Secuiesc, 
Oradea, Arad.

Sistemul de Management al 
 ____ Fondului Naţional de Date Meteorologice ____ 
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Configurarea a 6 staţii autonome 
şi ca posturi pluvio pentru sezonul rece 
2013-2014.

Dezvoltarea Sistemul de Mana-
gement al Fondului Național de Date 

Meteorologice prin proiectarea și imple-
mentarea de noi aplicații/module pentru 
gestionarea, alimentarea,  actualizarea și 
accesarea bazelor de  date.



GRUPUL COSMO

Modelul nehidrostatic de predicţie 
atmosferică COSMO rulează în cadrul 
Administraţiei Naţionale de Meteorologie 
în regim operativ încă din anul 2005. 
Începând cu ce-a de-a doua jumătate a 
anului 2013, versiunea 4.25  a modelului 
nehidrostatic COSMO este integrată în 
mod operaţional pentru două rezoluţii 
orizontale 7 km şi 2.8 km de patru ori pe  
zi, la orele 00, 06, 12 şi 18 UTC.

Pentru integrarea de la orele 00 şi  
12 UTC, modelul de predicţie pe arie 
limitată COSMO a fost rulat la rezoluţia 
spaţială de 7 km pentru o anticipaţie de   
78 de ore, având un număr de 40 de nivele 
verticale şi foloseşte ca date de intrare 
prognozelel modelului global GME. 
Pentru integrarea de 2,8 km condiţiile 
iniţiale şi la limită folosite sunt obţinute 
aplicând o procedură de interpolare a 
rezultatelor rulării modelului la  rezoluţia 
orizontală de 7 km. Modelul este rulat 
multiprocesor pentru o anticipaţie de      
30 de ore (integrarea pentru ora 00 UTC), 
respectiv 18 ore (integrarea pentru ora   
12 UTC), având 50 de nivele verticale. 
Pentru integrările de la orele 06 şi            
18 UTC, modelul numeric pe arie    
limitată  COSMO este integrat la  rezoluţia 
spaţială de 2,8 km pentru o perioadă de 
anticipaţie de 18 ore, condiţiile iniţiale      
şi  la limită necesare rulării modelului  fiind 
obţinute prin interpolarea rezultatelor 
modelului COSMO integrat la rezoluţia  
de 7 km.

Începând din anul 2009, modelul 
COSMO este integrat operaţional la 
rezoluţia de 7 km utilizând asimilarea de 
date SYNOP. Datele de observaţii în 

ACTIVITĂŢI DE CERCETARE

format BUFR sunt procesate în format 
AOF pentru a putea fi utilizate în 
asimilarea de date.

Pentru simplificarea procedurilor   
de asimilare de date dar şi pentru a putea  
fi utilizate toate tipurile de date de 
observaţii disponibile, din cea de-a doua 
jumătate a anului 2013, modelul COSMO 
este integrat în mod operaţional la 
rezoluţia spaţială de 7 km utilizând datele 
de observaţii de tip SYNOP în format 
netcdf. De asemenea, tot din acest an, 
modelul numeric pe arie limitată COSMO 
este integrat în mod operaţional la 
rezoluţia de 2,8 km utilizând asimilarea   
de date SYNOP în format netcdf şi date 
radar din format grib1. Procedura de 
integrare a modelului numeric COSMO    
la cele două rezoluţii orizontale cu 
asimilare de date este de tip nudgecast, 
utilizând schemele de tip nudging (7 km), 
respectiv nudging + latent heat nudging 
pentru asimilarea datelor observaţionale.

Domeniul operativ de integrare a 
modelului COSMO la rezoluţia orizontală 
de 7 km este de 201x177 puncte de grilă, 
respectiv 361x291 puncte de grilă la 
rezoluţia orizontală de 2.8 km (fig. 1).

Rezultatele integrării modelului 
numeric COSMO la rezoluţia orizontală  
de 7 km (orele 00 UTC şi 12 UTC), 
respectiv la rezoluţia orizontală de         
2,8 km (orele 00, 06, 12 şi 18 UTC)       
sunt reprezentate grafic pentru a putea     
fi utilizate de către meteorologii previzio-
nişti. Parametri meteorologici reprezentaţi 
includ: temperatura aerului, temperatura 
la sol şi presiunea redusă la nivelul    
mării, viteza şi direcţia vântului, umezeala 
relativă, precipitaţii, s.a.m.d. (fig. 2).
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______ Modelare numerică _______
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a) b)

Fig. 1. Domeniile operative de integrare pentru modelul numeric nehidrostatic COSMO: 
a) rezoluţia orizontală de 7 km; b) rezoluţia orizontală de 2,8 km.

Fig. 2.  Exemple de reprezentări grafice ale rezultatelor  integrării modelului numeric COSMO   
la rezoluţia orizontală de 2,8 km: a) Energia potenţială disponibilă CAPE_MU – 23.05.2013,   

ora 11 UTC (integrarea de la ora 00 UTC); b) temperatura la sol şi presiunea redusă la nivelul 
mării  – 24.09.2013,  ora 18 UTC (integrarea de la ora 18 UTC); c) Viteza şi direcţia vântului     
şi umezeala relativă la nivelul de 700 hPa – 01.07.2013, ora 12 UTC (integrarea de la ora        

12 UTC); d) Precipitaţii cumulate în 3 ore pentru intervalul 24.08.2013, ora 15 UTC – 
24.08.2013, ora 18 UTC (integrarea de la ora 06 UTC).

a) b)

c) d)
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GRUPUL   AMASC

Adaptare statistică şi verificarea 
prognozelor meteorologice

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

Un nou lanţ operativ MOS_ALADIN  
pentru  patru termene : 00, 06, 12, 18 
UTC; 
Noi proceduri de afi are pe web  a 
parametrilor de prognoză din 
modelele numerice speci f ice 
sezonului de iarn

1. Începând din ianuarie 2013 
modelul MOS_ALADIN rulează pentru 
toate cele 4 RUN : 00,06,12 şi 18 UTC. 
Produsele diseminate pe web sunt 
aceleaşi ca şi până acum. Modelele 
statistice au fost actualizate iar pentru 

ş

ă;
Afişarea pe web  a parametrilor de 
prognoză din modelele numerice: 
EPS şi prognoza marină – WAM.

prognoza nebulozităţii totale în clase şi a 
precipitaţ i i lor, modelul de analiză 
discriminantă a fost înlocuit cu regresia 
logistică.

2. Noi proceduri de afi are pe 
web  a parametrilor de prognoză din 
modelele numerice specifice sezo-
nului de iarn

ş

ă. 
Sistemul de vizualizare folosit în 

ANM permite afişarea rezultatelor unui 
singur model; utilizând procedura bi-ecran 
se poate afişa, comparativ, un al doilea 
model. Aplicaţia pe care am dezvoltat-o 
vine în ajutorul previzionistului, oferind   
un sistem comparativ a prognozelor 
modelelor numerice. Sunt plotate  pe 
aceeaşi arie, utilizând acelaşi interval de 
cumul, aceeaşi gamă de  culori, mai mulţi 
parametrii din modelele numerice 
disponibile în ANM.  Precipitaţiile totale  
au fost separate în precipitaţii sub formă 
de ninsoare şi precipitaţii lichide. Peste 
precipitaţiile sub formă de ninsoare s-a 
suprapus vântul la 10 m, facilitând astfel 
interpretarea şi prognoza fenomenului de 
viscol.

Afişarea distribuţiei precipitaţiilor totale, a celor sub formă de ninsoare şi a celor sub formă de 
ploaie  din modelul ECMWF. Similar, din butonul MODEL se alege unul din cele cinci modele 

disponibile
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Afişarea comparativă a precipitaţiilor sub formă de ninsoare şi a vântului la 10 m, rezultate din 
modelele numerice disponibile în ANM.

3. Afişare pe web  a parametrilor 
de prognoză din modelele numerice: 
EPS şi prognoza marină – WAM.

EPS-ECMWF este recunoscut la 
nivel mondial ca fiind modelul care 
produce cele mai bune prognoze lunare 

 – în termeni de probabilitate 
de producere a unui eveniment sau de 
depăşire a unui prag al acestuia. 

probabiliste

Prognoza probabilității de produ-
cere a unui element/eveniment meteo-
rologic sau a probabilităţii de depăşire     
a unui prag relevant  al acestuia  se 
calculează folosind  50 de membrii  ai 
sistemului ansamblului de prognoză – 
EPS. 

Începând din 2013 fişierele opera-
tive zilnice de prognoză a  „probabilităților 

de producere a unui element meteo-
rologic” – ProbEPS, au fost solicitate la 
ECMWF pentru a fi introduse în disemi-
narea zilnică prin canalul specializat 
RMDCN. Produsele ajung prin RMDCN 
pe un calculator dedicat acestui tip de 
activitate. Un întreg lanţ operativ complet 
automat a fost realizat pentru tratarea 
acestor fişiere: splitare pe fiecare 
parametru şi fiecare anticipaţie, grafică 
adecvată fiecărui parametru, transfer pe 
web şi arhivare pe ”STORAGE”.

În figurile 1 şi 2 sunt prezentate 
interfeţele grafice realizate pentru 
afişarea pe web şi un exemplu de   
produs. Hărţile nu sunt stocate pe    
server, dar se pot reface din datele iniţial  
arhivate.
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Fig. 1. Interfaţa grafică web pentru afişarea EPS-ECMWF

Fig. 2. Interfaţa secundară de acces la produse şi afişare produs
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Modelul de val 

Modelul de val de la ECMWF – 
"WAM" – descrie rata de schimbare a 
spectrului de undă bi-dimensional, în 
orice adâncime de apă, datorată 
proceselor de advecție, de vânt,  disipare  
şi frecare precum şi interacțiunile 
neliniare. Acesta este configurat astfel 
încât să permită interacţiunea în ambele 
sensuri cu modelul atmosferic.

Un număr de produse din WAM 
configurat pentru zona Mediterană-Marea 
Baltică, sunt diseminate prin RMDCN, 

pentru un subdomeniu ce cuprinde Marea 
Neagră, un interval de prognoză de 120 h, 
cu pas de timp de 1h.  A fost creeat un lanţ 
operativ pentru gestionarea acestor 
produse: arhivarea pe STORAGE, 
plotarea hărţilor, interpolarea parametrilor 
în puncte de interes necesare  activităţilor 
operative în special la SMR Constanţa, 
grafice pentru fiecare parametru de 
interes şi fiecare punct, crearea de 
interfeţe web. 

În figurile 1, 2 şi 3 sunt prezentate 
exemple de interfaţă web şi produse din 
modelul WAM.

Fig. 1. Interfaţa grafică web pentru afişarea produselor modelor de prognoză marină
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Fig. 2. Interfaţa grafică web pentru afişarea  hărţilor WAM-ECMWF. Exemplu de hărţi.  Interfaţa 
grafică web pentru afişarea graficelor WAM-ECMWF.

Fig. 3. Exemplu de grafic pentru un punct predefinit
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GRUPUL ALADIN

Activitatea operaţională

Modelul ALARO-0 este integrat de  
4 ori pe zi pe un domeniu numit ALARO 
România (figura 1 stânga) ce are 240x240 
de puncte grilă având rezoluţia orizontală 
de 6,5 km.

De asemenea, modelul ALARO  
este integrat operaţional de două ori pe zi 
şi pe un domeniu mai mare (domeniul 
SELAM – figura 1 dreapta) dar cu 
rezoluţie mai slabă (11.5 km), ieşirile sale 
constituind „input”-ul atmosferic pentru 
aplicaţiile marine (modele de valuri şi 
circulaţie marină).

În cadrul grupului a fost desfăşu-
rată o activitate susţinută privind imple-
mentarea şi testarea unei noi versiuni a 
modelului ALARO, ca urmare a dezvol-
tărilor recente ale parametrizărilor  proce-
selor umede din cadrul consorţium-ului 
RC-LACE. Modificările se referă la: 

parametrizarea convecţiei adânci, 
modificările recente (a ratei de 
antrenare a aerului din mediul 
înconjurător din   norul convectiv, a 
ratei de dezantrenare   şi a ipotezei 
de închidere) vizând în special 
simularea ciclului diurn al precipi-
taţiilor convective, care în versiunea 
operaţională actuală încep prea 
devreme în cursul dimineţii şi 
încetează prea repede în cursul 
după-amiezii;           
ajustarea termodinamică, în această 
schemă utilizându-se formula Xu-
Randall uşor modificată;
procesele microfizice.

Noua versiune ALARO-0, care 
include toate modificările descrise mai 
sus, a fost implementată pe cluster-ul 
Linux IBM/BLADE. Astfel, s-au realizat 
experimente pentru situaţii specifice, 
favorabile pentru testarea modificărilor 
respective, pentru a verifica sensibilitatea 
modelului la diverși parametri care ţin   
mai mult de configuraţia locală. În      
urma testelor s-a stabilit configuraţia 
optimă şi s-a lansat un lanţ paralel timp   
de 3 luni. Analiza rezultatelor a arătat o 
îmbunătăţire a performanţelor modelului 
astfel încât această versiune a devenit 
operaţională la 1 ianuarie 2014.

În această configuraţie, a fost 
crescut numărul de niveluri verticale de   

a)

b)

Fig. 1. Domeniile de integrare şi orografia  
modelului: ALARO – România – (a), 

ALARO – Selam – (b)
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la 49 la 60 (pentru o mai bună reprezen-
tare a stratului limită planetar),  s-a trecut 
de la discretizarea verticală în diferenţe 
finite la discretizarea prin element finit,   
iar pasul de timp a fost scăzut de la 300 s 
la 240 s. 

A fost continuată diversificarea şi 
îmbunătăţirea produselor grafice, prin 
introducerea meteogramelor şi a diagra-
melor skewT pe serverul Intranet.
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În acelaşi timp, lanţul operaţional 
bazat pe modelul ALADIN a fost menţinut 
ca soluţie de „back-up”. 

A c t i v i t a t e a  d e  c e r c e t a r e -
dezvoltare a grupului s-a desfăşurat în 
principal în cadrul proiectelor ALADIN şi 
RC-LACE. Echipa română a contribuit la:

validarea şi testarea schemei de 
parametrizare a curenţilor ascendenţi/ 
descendenţi complementari de sub grilă;

analiza sensibilităţii modelului 
AROME la schema SL aleasă precum şi la 
rezoluţia orizontală şi cea verticală; 

dezvoltarea sistemului de verifi-
care a ansamblului de prognoză pe arie 
limitată LACE (LAEF),  un pas important 
fiind acela de adaptare a programelor/ 
script-urilor shell în limbajul de progra-
mare PERL urmat de rescrierea progra-
melor FORTRAN, precum şi adaptarea 
acestora pentru calculul scorurilor 
deterministe şi probabiliste. 

CERCETĂRI DE RADIAŢIE SOLARĂ

În domeniul radiometriei s-a elaborat 
studiul comparativ al măsurătorilor de 
radiaţie solară difuză şi globală, pentru 
staţiile radiometrice ce efectuează 
măsurători în regim clasic şi automat.

Radiaţia solară difuză (D) este 
parte componentă a radiaţiei solare 
globale (Q).  Starea optică a atmosferei, şi 
mai ales nebulozitatea, face ca procentul 
d în cadrul radiaţiei solare 
globale să difere.

În tabelele 1 şi 2 sunt prezentate 
valorile rapoartelor Q/D pentru staţiile 
radiometrice Iaşi şi Cluj-Napoca.

Se observă că valoarea raportului 
Q/D, în cazul cerului senin, variază între    
20-24 % în orele amiezii pentru lunile de 
vară şi cresc în lunile sezonului rece, de 
iarnă, depăşind 30%. 

Valorile mici ale raportului Q/D se 
datorează în primul rând lipsei norilor unde 

e radiație difuză 

Tabelul 1.   Valoarea raportului Q/D în (%) la Iaşi

ora  I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XII  
Media  

6     0.78  0.96  0.65  0.67  0.77      
9  0.69  0.77  0.54  0.48  0.43  0.39  0.37  0.37  0.42  0.47  0.60  0.78  

12  0.62  0.59  0.49  0.46  0.42  0.39  0.36  0.34  0.35  0.40  0.54  0.70  
15  0.69  0.67  0.56  0.49  0.48  0.42  0.39  0.41  0.42  0.47  0.60  0.78  
18
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Tabelul 2.   Valoarea raportului Q/D în (%) la Cluj Napoca

ora  I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XII  

Media  

6     0.86  0.67  0.61  0.62  0.75  0.94     
9  0.79  0.70  0.62  0.50  0.48  0.44  0.42  0.42  0.44  0.47  0.74  0.78  

12  0.68  0.63  0.54  0.48  0.47  0.043  0.43  0.40  0.38  0.41  0.60  0.69  

15  0.79  0.68  0.60  0.56  0.53  0.49  0.48  0.48  0.47  0.47  0.74  0.78  

18     0.86  0.71  0.61  0.65  0.75  0.96     

Senin  

6     0.70  0.55  0.47  0.48  0.60  0.70     

9  0.50  0.38  0.30  0.29  0.27  0.27  0.27  0.29  0.30  0.33  0.44  0.50  

12  0.44  0.32  0.27  0.25  0.20  0.23  0.22  0.24  0.22  0.22  0.29  0.33  

15  0.57  0.38  0.31  0.26  0.21  0.23  0.23  0.25  0.25  0.27  0.40  0.44  

18     0.67  0.46  0.42  0.46  0.60  0.63     

Acoperit  

6     1.00  0.92  0.88  0.92  0.88  1.00     

9  1.00  0.77  0.84  0.80  0.69  0.75  0.79  0.80  0.80  0.83  0.92  1.00  

12  0.93  0.74  0.72  0.70  0.65  0.66  0.71  0.73  0.71  0.70  0.79  0.95  

15  0.92  0.61  0.89  0.77  0.73  0.85  0.91  0.81  0.82  0.79  0.91  1.00  

18     0.73  0.86  0.88  0.87  0.89  1.00     

 

există difuzia moleculară şi valorile 
raportului Q/D cresc spre momentul 
răsăritului sau apusului, atingând chiar 
50% .

În cazul cerului total acoperit, 
valorile raportului se dublează sau chiar 
se triplează faţă de cele pentru cerul 
senin. Faptul este explicabil prin prezenţa 
norilor care pot fi foarte puternic difuzivi, 
cum sunt norii de tip cumulus în diversele 
lor varietăţi sau norii de tip cirrus.

Elaborarea unor aplicaţii software 
pentru prelucrarea datelor de 
umiditate şi vânt obţinute prin 

programul AMDAR

În cadrul programului E-AMDAR (the 
Aircraft Meteorological Data Relay of 
Europe) avioane comerciale moderne 
efectuează zilnic circa 4-6 profile verticale 
de temperatură, umezeală şi vânt la 
aeroportul “Henri Coandă” din Otopeni, 
completând astfel sursa principală de  

date – radiosondajele clasice de la orele 
standard 00:00 şi 12:00 UTC. Datele 
AMDAR constau, în principal, din 
observaţii meteorologice efectuate de 
instrumentele de la bordul avioanelor şi se 
obţin sub două forme: 

pe rută (la nivelul de zbor) şi,
profile verticale detaliate (ASC sau 
DES, la decolare sau aterizare).

Atât datele AMDAR de la Bucureşti 
cât şi cele produse în principalele aeropor-
turi europene ajung la Administraţia 
Naţională de Meteorologie pe două căi: 

prin sistemul global de tele-
comunicaţii GTS şi
pe internet, prin accesarea porta-
lului E-AMDAR.

Observaţiile efectuate în progra-
mul AMDAR sunt folosite, cu precădere,  
în modelele numerice de prognoză a 
vremii, după aplicarea procedurii de 
asimilare, în prognoza locală a vremii, 
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specifică şi direcţia şi viteza 
vântului.

Astfel, pot fi reprezentate pe 
diagrame de la două până la patru 
sondaje clasice şi/sau AMDAR, în funcţie 
de timpul de execuţie al acestora în timpul 
zilei.

MONITORIZAREA OZONULUI 
STRATOSFERIC

Problematica ozonului atmosferic 
reprezintă o prioritate în cadrul cercetă-
rilor privind mediul înconjurător datorită 
consecinţelor negative ale scăderii 
cantităţii de ozon. În cadrul acestei 
problematici supravegherea  şi cerceta-
rea continuă a stării şi evoluţiei stratului 
de ozon reprezintă o activitate   de mare 
pondere, coordonată de Organizaţia 
Meteorologică Mondială prin programul - 
GAW “Global Atmosphere Watch ” la   
care participă şi România, prin măsură-
tori şi cercetări asupra ozonului total. 
Transmiterea zilnică a măsurătorilor de 
ozon total la centrul mondial de colectare 
a datelor din Canada, contribuie la 
constituirea unui fond important de 
observaţi necesar stabilirii tendinţei de 
variaţie a ozonului pe termen lung şi 
elaborarea în timp real a hărţilor de    
ozon total la nivelul Emisferei Nordice.

Secţia de climatologie integrează monito-
rizarea climatică şi utilizarea observaţiilor 
in-situ, a produselor satelitare, a datelor 
de reanaliză şi a rezultatelor modelelor 
climatice regionale în scopul dezvoltării 
de aplicaţii utile în diverse domenii socio-
economice, sub formă de produse şi 
servicii climatice, adaptate cerinţelor 
beneficiarilor. Rezul-tatele temelor de 
cercetare sunt valorifi-cate atât sub formă 

Analize ale variabilităţii şi schimbării 
climatice

nowcasting şi aeronautică precum şi   
într-o gamă largă de aplicaţii meteo-
rologice operaţionale. Ele sunt conside-
rate o sursă suplimentară esenţială pentru 
cunoaşterea şi descrierea stării iniţiale a 
atmosferei. 

În prognoza locală a vremii, 
nowcasting şi aeronautică, datele 
AMDAR se folosesc, în general, în 
următoarele arii de interes:

avertizări de vânt puternic;
forfecarea vântului la nivel inferior;
intensitatea inversiunilor de la nivelul 
inferior;
determinarea înălţimii norilor şi a 
timpului de disipare a ceţii;
determinarea tipului precipitaţiilor pe 
timp de iarnă;
prevederea formării norilor convec-
tivi;
localizarea efectelor vântului (brizele 
mărilor şi lacurilor, vântul pe pantă în 
zonele montane, etc.).

În anul 2013 a fost elaborat  un set  
de aplicaţii în scopul utilizării datelor 
AMDAR în prognoza locală a vremii la 
Bucureşti. Acesta conţine aplicaţiile 
pregătitoare necesare acestei activităţi   
şi constă, în principal, în proceduri de 
extragere, decodificare şi controlul  
calităţii datelor AMDAR efectuate la 
aeroportul “Henri Coandă”  din Otopeni. 

S-au elaborat, de asemenea, două 
aplicaţii operaţionale având ca rezultat 
obţinerea a două diagrame aerologice pe 
care sunt reprezentate grafic structurile 
verticale ale unor parametri meteorologici 
precum şi valorile unor parametri derivaţi 
necesari în analiza stării actuale a 
atmosferei. Astfel sunt reprezentate pe o 
diagramă:

structurile verticale comparative de 
temperatura aerului obţinute prin 
radiosondaj şi programul AMDAR;
indicatorii de instabilitate a masei 
de aer;
structurile verticale comparative 
de: umezeală relativă, umezeală 
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de publicaţii şi contribuţii la manifestări 
ştiinţifice consacrate, cât şi prin produse 
specifice (de exemplu, seturi noi de 
indicatori climatici cu rezoluţie spaţială şi 
temporală crescută în condiţiile climatului 
prezent şi a proiecţiilor viitoare, acoperind 
regiuni de interes pentru beneficiari – 
bazine hidrografice, bazinul Mării Negre, 
zone agricole; evaluări climatice 
diagnostice ş i  estimări cl imatice 
prognostice la diferite scări de timp, 
pornind de la cea anuală până la cele 
decenale şi seculare; hărţi de risc la 
hazarde climatice).

În anul 2013, 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, 
P rog ramu l  PEOPLE a l  Un iun i i  
Europene), SEERISK (Programul de 
colaborare transnaţională din Sud-Estul 
Europei), Euporias (Proiect în programul 
cadru 7) şi CCWARE (Programul de 
colaborare transnaţională din Sud-Estul 
Europei).

În cadrul proiectului european FP7 
EURO4M, cercetǎtorii români şi-au 

 

continuat activitatea de recuperare a 
datelor istorice şi realizarea de produse 
gridate pe baza parametrilor climatici 
esențiali precum şi analiza a observaţiilor 
in-situ, a datelor satelitare, a reanalizelor  
şi rezultatelor de model, pentru a contribui 
la fundamentarea ştiinţifică a produselor  
şi serviciilor climatice solicitate de un 
spectru larg de utilizatori. Activitatea de 
recuperare și digitizare a datelor istorice   
a continuat obținându-se șirul complet 
pentru încă  2 stații meteorologice. Pe 
baza datelor de la stațiile cu șir lung, în 
urma analizei calității datelor și a 
omogenizării,  

având rezoluția de 10 km, 
pentru teritoriul României, acoperind 
perioada 1961-2013 pentru următorii 
parametri: temperatura medie, tempera-
tura maximă, temperatura minimă, 
precipitaţii, durata de strălucirea a 
Soarelui, nebulozitate, umezeală relativă, 
temperatura solului (fig. 1).

Tot în cadrul proiectului FP7 
EURO4M s-a realizat un studiu integrând 
datele în situ și cele satelitare pentru 
caracterizarea indicilor de schimbare în 
anotimpul de vară în Parcul Natural   
Lunca Mureșului ce include zone  prote-

s-au realizat produse 
gridate zilnice, 

Fig. 1. Exemple de produse zilnice gridate cu rezoluţia de 10 Km: media anuală a cantităţii de 
precipitaţii (mm/zi) (figura din stânga) şi media anuală a temperaturii solului obţinută din date 

zilnice (în ͦ C) (figura din dreapta) pe perioada 1961-2013.
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jate integrând datele în situ și cele 
satelitare. Dinamica schimbării (tendința 
de creștere) în temperatură este mai 
accentuată ziua decât noaptea și mai 
intensă pentru zona de pădure și urbană 
decât pentru zona  cu vegetație mixtă   
sau de cultură agricolă (fig. 2).

În vederea fundamentării produ-
selor şi serviciilor climatice, s-au analizat 
variabilitatea şi schimbarea climatică a 
frecvenţei episoadelor de vânt extrem în 
regiunea Mării Negre folosind date 
satelitare, date in-situ, reanalize şi 
rezultate ale unor experimente cu   
modelul regional climatic CLM (din    
cadrul proiectului ENSEMBLES) pentru 
intervalele 1961-2000 și 2001-2040. 
Downscalling-ul dinamic aduce o îmbună-
tățire a descrierii regionale a statisticii 
episoadelor de vânt extrem deasupra 
Mării Negre față de reanalizele globale. 
Conform datelor analizate până acum, 
există o tendință ca frecvența episoadelor 
de vânt extrem să scadă      în regiunile 
din Nordul și centrul Mării Negre; o 
tendință opusă apare în unele regiuni din 
Sudul Mării Negre (fig. 3). S-a continuat şi 
studiul unor indicatori calculaţi pe baza 
variabilelor climatice   ca Indicele Palmer 
de Severitate a Secetei (IPSS), folosit în 
monitorizarea secetei.

În cadrul proiectului MASIMBRIS    
s-a realizat o analiză a variabilităţii şi 
schimbării cantităţii de apă precipitabile 
din coloana atmosferică și a conținutului  
în vapori de apă la suprafață Mării Negre, 
folosind produse satelitare (MODIS, 
IASI), date de radiosondaj şi reanalize 
(ERA Interim). Concluzia studiului a fost 
că se pot deriva date de umiditate a 
aerului la suprafața mării pe baza 

Fig. 2. Evoluţiile temperaturii (în °C) a 
suprafeţelor urbane (albastru închis), de 
culturi agricole (roşu), de vegetaţie mixtă şi 
culturi agricole (verde deschis), de localităţi  
de tip sat/comună (indigo) şi de pădure 
(albastru închis) în timpul nopţii. Datele de 
temperatură a suprafeţelor sunt derivate din 
produsele Aqua MODIS şi acoperă periaoda 
de vară (iunie-august) a intervalului 2002-
2012.

Fig. 3. Frecvenţele episoadelor de vânt (în %) cu viteze mai mari de 10 m/s din luna ianuarie 
obţinute din date satelitare QuickScat pe perioada 2001-2009 (figura din stânga) şi din 

rezultatele downscaling-ului reanalizelor ERA-40 cu modelul regional ETHZ-CLM 
pe perioada 1961-2000 (figura din dreapta).
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produselor satelitare de apă precipitabilă 
în coloana atmosferică. 

Obiectivul principal al proiectului 
SEERISK, este să contribuie la sporirea 
coerenţei  regionale în evaluarea riscurilor 
la hazarde naturale şi pregătirea pentru 
minimizarea efectelor lor la nivel naţional 
şi local, în special în cazul riscurilor 
generate de schimbarea climei în sud-
estul Europei. Inspectoratul pentru Situaţii 
de Urgenţă din Arad este partener asociat 
în proiect. 

În cadrul proiectul CCWARE s-au 
identificat indicatorii climatici reprezen-
tativi pentru evaluarea vulnerabilităţii 
resurselor de apă şi delimitarea unor 
areale omogene climatic la scară 

regională precum şi analize de variabili-
tate spațio-temporală a secetelor din 
România.

În anul 2013, cercetătorii români    
au contribuit la analiza observaţiilor        
in-situ, a produselor satelitare şi a datelor 
de impact pentru zona municipiului    
Arad, contribuind la realizarea hărţilor de 
risc la valurile de căldură (fig. 4). 
Cercetările realizate au vizat şi extinderea 
metodologiei şi pentru alte zone urbane 
din România.

În cadrul proiectului EUPORIAS, 
obiectivul principal pentru anul 2013 a  
fost  selectarea în vederea proiectării  
unor prototipuri complet funcţionale de 
servicii climatice adaptate nevoilor 

Fig. 4. Harta nivelului de hazard natural în cazul riscului la valurile de caldură în zona 
municipiului Arad. Nivelul de hazard natural a fost definit pe baza efectului insulei de căldură a 

oraşului, identificat în datele satelitare (Aqua MODIS) ale temperaturii la suprafaţă.
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specifice ale utilizatorilor, la scară de   
timp lunară şi anuală, cu posibilitatea 
extinderii la scară de timp decenală, 
precum şi construirea cadrului metodo-
logic pentru proiectarea unor servicii 
climatice pentru fenomene extreme în 
România. S-a realizat o campanie de 
interviuri a utilizatorilor de informaţii 
climatice în vedere realizării de produse şi 
servicii climatice adapate cerinţelor 
beneficiarilor.

Principalele proiecte naţionale la 
care cercetătorii Secţiei de climatologie 
au participat în 2013 sunt KARSTHIVES 
şi CLIMHYDEX, din cadrul PNCDI II. În 
proiectul KARSTHIVES, principalul 
obiectiv a fost să ofere suport pentru 
integrarea măsurătorilor meteorologice la 
Peștera Urșilor, Cloșani, în vecinătatea 
Peșterii Muierii (Baia de Fier) și la 
Topolnița (comuna Cireșu) cu datele 
carstice in-situ, în vederea realizării 
analizelor paleoclimatice. De asemenea, 
a fost realizată monitorizarea meteo-
rologică pentru cele 4 peșteri analizate    
în proiectul Karsthives și datele au fost 
corectate și validate pentru a putea fi 
folosite mai departe în analizele paleo-
climatice realizate de speologi.

În proiectul CLIMHYDEX au fost 
indeplinite următoarele obiective propuse 
pentru anul 2013: construirea unor seturi 
de date meteorologice de rezoluţie spaţio-
temporală fină/foarte fină necesare  
pentru îmbunătăţirea performaţei mode-
lelor hidrologice în simularea eveni-
mentelor extreme (viituri, secete hidro-
logice, înţelegerea mecanismelor la  
scară mare care controlează variabilitatea 
extremelor climatice din România la 
diferite scări spaţiale, şi dezvoltarea    

unor modele statistice de downscaling 
îmbunătăţite pentru estimarea extremelor 
climatice locale şi a parametrilor meteo-
rologici de intrare în modelele hidrologice, 
folosind predictori la scară mare.

Temele proprii de cercetare la care 
cercetătorii Secţiei de climatologie au 
lucrat în 2013 (îndeplinind obiective ce 
vizează asigurarea monitorizării meteo-
rologice şi fundamentarea metodologică  
a activităţilor de meteorologie opera-
ţională) sunt:

1. Fundamentarea Cercetării privind 
schimbările climatice în România, 
dimensiuni actuale ale încălzirii 
globale. Probleme de impact natural 
şi antropic, metode de adaptare şi 
prevenire;

2. Modelarea dinamico-statistică a 
evoluţiei sistemului climatic şi 
perfecţionarea prognozei anoma-
liilor climatice regionale cu antici-
paţie mare;

3. Estimǎri ale fluctuaţiilor climatice 
regionale cu impact asupra precipi-
taţiilor generatoare de debite 
maxime pe râuri în condiţiile schim-
bărilor climatice.

Rezultatele obţinute în 2013 repre-
zintă o bază solidă pentru abordarea 
direcţiei generale de integrare a mai 
multor tipuri de date şi informaţii climatice 
pentru dezvoltarea serviciilor şi produ-
selor climatice. Rezultatele activităţilor   
de cercetare obţinute în 2013 au fost 
fructificate atât prin publicarea de articole 
ştiinţifice cât şi la realizarea de produse   
şi servicii climatice (direcţie ce va fi întărită 
în anii următori).
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Impactul variabilității/schimbărilor climatice 
__ asupra culturilor agricole__

În anul 2013, în cadrul Laboratorului de 
Agrometeorologie cercetările în domeniul 
impactului schimbărilor climatice asupra 
culturilor agricole s-au desfăşurat atât în 
cadrul Programului „Asigurarea Veghei 
Meteorologice şi cercetarea schimbărilor 
climatice pentru protecţia oamenilor şi 
bunurilor împotriva fenomenelor meteo-
rologice periculoase, A–Asigurarea  
Veghei Meteorologice, AIII–Fundamen-
tarea metodologică a activităților meteo-
rologice operaționale”, cât şi a proiectelor 
naţionale de cercetare tip ADER  în cadrul 
Planului sectorial pentru cercetare-
dezvoltare al Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării,  ADER 2020.

Obiectivul temei AIII-5 „Perfec-
ţionarea metodelor de evaluare și 
predicţie a impactului fenomenelor 
meteorologice extreme (secetă, exces de 
umiditate, arșiţă, caniculă, ger, grindină, 
etc) asupra culturilor agricole”, a urmărit 
dinamica indicelui de împrimăvărare, 
exprimat prin unităţi de căldură înregis-
trate în intervalul 01 februarie-10 aprilie, 
în valori medii multianuale (1961-2010), 
la nivelul României, precum şi analiza 
datelor medii de producere a ultimului 
îngheţ de primăvară în plantaţiile 
pomicole, în perioada 1961-2010. Studiu 
de caz, Târgoviște.

De asemenea s-a analizat evoluţia 
unor indici meteorologici cu impact 
asupra creșterii, dezvoltării, dar și a 
recoltelor obţinute în plantaţiile pomicole 
din Regiunea Muntenia. Indicii studiaţi au 
fost grindina-număr de cazuri/data 
producerii în sezonul activ de vegetaţie   
al culturilor agricole (perioada aprilie-
septembrie), pentru perioada 2000-2010, 
grindina-număr mediu lunar anual de    
zile cu grindină, în intervalul 1961-2010   
şi număr anual mediu de zile cu viteza 
maximă a vântului ce depășește 16 m/s 

(vânt tare), în sezonul cald al anului 
(aprilie-septembrie), în perioada 1961-
2010.
Indicele de împrimăvărare (ΣTmed>0°C), 
calculat la nivelul intervalului 01 februarie-
10 aprilie / 1961-2010, exprimă potenţialul 
termic al perioadei de trecere de la 
anotimpul de iarnă la cel de primăvară. 
Astfel, în majoritatea regiunilor agricole, 
indicele de împrimăvărare a totalizat   
201-392 unităţi de căldură, ceea ce 
semnifică o împrimăvărare moderată şi 
normală. O împrimăvărare târzie (sub  
200 unităţi de căldură) s-a semnalat local 
în estul Transilvaniei și nord-vestul 
Moldovei, figura 1.

Fig. 1. Indicele de împrimăvărare 
01 februarie – 10 aprilie / 1961-2010

În figura 2 este reprezentat indicele 
de împrimăvărare, analizat pe regiuni 
agricole. Se observă o tendinţă ușoară   
de scădere în Oltenia, Banat-Crișana și 
Transilvania-Maramureș.

În grupa fenomenelor meteorologice 
nefavorabile agriculturii, îngheţurile şi 
bruma ocupă un loc important. Ele 
determină nu numai frânarea dezvoltării 
plantelor şi încheierea prematură a  
ciclului de vegetaţie, ci chiar moartea 
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parţială sau totală a acestora. În 
pomicultură, daunele îngheţurilor de 
primăvară care surprind pomii în plină 
floare, sunt deosebit de mari distrugând 
uneori aproape întreaga recoltă. Au de 
suferit îndeosebi caişii, piersicii, vişinii, 
cireşii, mărul şi nucul. Îngheţul şi bruma 
sînt fenomene meteorologice legate de 
scăderea temperaturii sub 0°C în aer şi la 
suprafaţa solului.

Prin îngheţ se înţelege coborârea 
temperaturii stratului de aer de lângă sol 
sub 0°C, în perioada caldă a anului 
(perioada de vegetaţie a culturilor).

Îngheţurile provoacă daune consi-
derabile recoltei culturilor pomicole în 

Fig. 2. Reprezentare grafică a indicelui de împrimăvărare, în valori medii multianuale 
(1961-2010), pe regiuni agricole
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perioada înfloririi. Probabilitatea vătă-
mării de către îngheţuri a florilor şi 
fructelor la cais constituie în medie       
15-40%, la celelalte culturi pomicole – 
până la 15%. Îngheţurile tardive de 
primăvară sînt periculoase îndeosebi 
pentru culturile iubitoare de căldură şi 
cele legumicole în fazele timpurii de 
dezvoltare a lor.

Ultimul îngheţ de primăvară se 
produce predominant în luna martie și în 
primele două decade ale lunii aprilie. În 
aceste condiţii, în plantaţiile pomicole, 
trecerea de la sezonul rece la cel cald se 
face în mod diferenţiat de la un an la altul. 
Astfel, între data de producere a fazei de 
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înflorire a speciilor timpurii de cais 
(realizarea ΣT=250°C) și îngheţul târziu 
de primăvară (Tmin <-2°C) există o 
corelaţie directă, respectiv cu cât 
înfloririle la cais sunt extratimpurii, cu atât 
efectele negative pot fi mai severe. 
Probabilitatea producerii îngheţurilor 
vătămătoare scade treptat pe măsura 
întârzierii înfloririi, iar după înflorirea din a 
doua decadă a lunii aprilie, îngheţurile  
pot fi practic absente.

Fenomenul de grindină este 
inclus în categoria fenomenelor meteo-
rologice cu efecte mecanice nefavorabile 
– distrugeri parţiale/totale, asupra 
culturilor de câmp, pomiviticole şi 
speciilor forestiere.

Principalii parametri statistici care 
caracterizează fenomenul de grindină 
sunt numărul mediu lunar şi anual al 
cazurilor cu grindină, precum şi numărul 
total lunar şi anual al cazurilor cu grindină. 
Numărul mediu anual al zilelor cu grindină 
creşte odată cu altitudinea. Astfel, în 
Dobrogea şi Bărăgan se produc în   
medie o zi/an cu grindină, în regiunile    
de deal, 1-2 zile/an, iar în cele montane, 
3-7 zile/an.

Grindina se produce în special în 
perioada caldă a anului, respectiv 
intervalul aprilie-octombrie, ce cores-
punde cu sezonul activ de vegetaţie al 
culturilor agricole. Primăvara şi toamna, 
diametrul grindinei este sub 5 mm, iar 
intensitatea ploii de 2-20 mm/min, 
comparativ cu vara, când diametrul  
poate depăşi dimensiuni excepţionale 
(mărimea unei nuci, ou de porumbel    
sau de găină), iar intensitatea ploii,        

60 mm/min, ceea ce evidenţiază că, cele 
mai favorabile condiţii genetice de 
producere a grindinei se realizează în 
perioada cea mai caldă din an (vara).

Fenomenul de grindină reprezintă 
un risc agrometeorologic atunci când:

se produce în sezonul activ de 
vegetaţie al culturilor agricole, 
respect iv intervalul  apr i l ie-
septembrie;
este însoţită de vânt tare (viteza 
maximă a vântului 16 m/s);
dimensiunile bobului de grindină 
10 mm în diametru;
durata fenomenului este mare    
(15 min);
dimensiunile grindinei sunt mici 
(<10 mm), dar durata fenomenului 
este mare (10-15 min);
formează strat de gheaţă de durată 
(1-3 ore), fapt care determină 
distrugerea aparatului foliar prin 
îngheţarea sucului celular şi 
oprirea circulaţiei sevei.

Din analiza valorilor medii a 
numărului de cazuri cu grindină înregis-
trate în fiecare lună din intervalul aprilie-
septembrie, rezultă faptul că, în intervalul 
2000-2010 la toate staţiile agrometeo-
rologice din zona Muntenia luate în  
studiu, acest fenomen s-a produs în cel 
puţin 1-2 zile/an (tabelul 1).

În ceea ce priveşte frecvenţa 
lunară a cazurilor cu grindină, se observă 
faptul că, în luna iunie (22 cazuri /27,5%) 
s-au produs cele mai multe evenimente cu 
grindină, iar cele mai puţine, în luna 
septembrie (3 cazuri/3,8%), tabelul 1.

Tabelul 1.

Număr de cazuri cu grindină / 2000-2010 Regiunea 

IV V VI VII VIII IX IV-IX 

Muntenia 12 19 22 11 13 3 80 

Frecvenţa (%) 15,0% 23,7% 27,5% 13,7% 16,3% 3,8% 100% 
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Repartiţia zonală a numărului 
mediu anual de zile cu grindină este 
prezentată în figura 3. Se constată că     
în perioada 1961-2010, la nivelul 
Munteniei, acesta a oscilat între 1.1 și   
1.7 zile cu grindină, în aproape toată 
regiunea. În zonele depresionare din 
nord-estul Munteniei, acolo unde se 
produce descendenţa maselor de aer, 
frecvenţa fenomenului de grindină se 

Fig. 3. Zonarea numărului anual mediu de zile cu grindină, în perioada 1961-2010, în Muntenia

reduce mult (0.3 zile/Brăila și 0.5 zile/ 
Stolnici și Urziceni). De asemenea, în 
zonele depresionare situate la adăpostul 
masivelor montane, care constituie baraje 
pe direcţia pătrunderii maselor de aer și    
a fronturilor ce oferă condiţii de formare    
a averselor cu grindină, numărul de zile  
cu grindină este de  regulă redus, între  
1.6 zile (Curtea de Argeș și Câmpina) și 
1.7 zile (Pitești).

Se remarcă faptul că, în Muntenia, 
în perioada 2000-2010, fenomenul de 
grindină se înregistrează îndeosebi        
în intervalul aprilie-august, frecvenţa      
de producere fiind cuprinsă între      
15,0...27,5%. În această perioadă 
plantele agricole prezintă o masă 
vegetativă bogată, aparatul foliar fiind 
afectat datorită acţiunii mecanice-rupere/ 
frângere sau perforarea frunzelor, 
culcarea/căderea lanurilor până la 
calamitarea parţială/totală a suprafeţelor 
cultivate. Efectele grindinei asupra 
creşterii, dezvoltării şi formării recoltelor 
agricole pot fi deci diferenţiate, reversibile 
sau ireversibile, în funcţie de caracte-
risticile de durată şi intensitate, precum şi 

de stadiul de creştere şi dezvoltare a 
plantelor aflate în vegetaţie.

Principalele rezultate obţinute în 
cadrul celor 5 proiecte de cercetare 
naţionale 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. 
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Coordonatorul proiectului: Adminis-
traţia Naţională de Meteorologie – 
Bucureşti, România.

Partener 1: Institutul de Cercetări 
Pedologice şi Agrochimice. 

Rezultate obţinute în anul 2013:
Crearea experimentelor zonale 
privind managementul culturilor 
agricole în condiţiile climatice 
actuale şi previzibile;
Rezultate privind simularea răspun-
sului culturilor de grâu de toamnă şi 
porumb în condiţiile diferitelor 
scenarii climatice.
Evaluarea impactului schimbărilor 
climatice asupra principalelor 
componente ale bilanţului apei din 
sol şi a producţiei principalelor 
culturi agricole (grâu de toamnă şi 
porumb), pe baza scenariilor 
climatice derivate din modelele 
climatice regionale. Studiu de caz 
pentru staţii pilot situate în zone 
agropedoclimatice vulnerabile la 
condiţii limitative de mediu.

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 
Planul sectorial pentru cercetare-dezvol-
tare al Ministerului Agriculturii și Dezvol-
tării Rurale – ADER 2020. 

Coordonatorul proiectului: Institutul 
de Cercetări Pedologice şi Agrochimice.

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

Rezultate obţinute în anul 2013
Caracterizarea  parametrilor climatici 
şi meteorologici pentru zona de 
referinţă –  Muntenia
Studierea  proceselor agroclimatice 
pentru fiecare zonă/tip de fermă 
reprezentativă şi elaborarea sche-
melor de tip DPSIR;
Identificarea de proceduri şi proto-
coale pentru inventarierea, monitori-
zarea şi evaluarea performanţelor de 

mediu pentru fermele de semi-
subzistenţă;
Furnizarea  datelor de agrometeo-
rologie din reţeaua de ferme de 
subzistenţă pentru zonele reprezen-
tative selectate în proiect.

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

Coordonatorul proiectului: Institutul 
de Cercetări Pedologice şi Agrochimice.

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

Rezultate obţinute în anul 2013:
Analiza evoluţiei resurselor termice şi 
hidrice la nivelul Regiunii 2 de 
Dezvoltare Sud-Est  pentru fiecare 
deceniu din intervalul 1961-2010, cât 
şi în condiţiile schimbărilor previzibile, 
utilizând 2 scenarii climatice arbitrare 
(Tmed aer/+1.0…+2.0C) pentru 
intervalele 2020-2050 şi 2040-2080, 
precum şi datele din modelul climatic 
regional RegCM3/SRES A1B la 
rezoluţie foarte fină (10 km) pentru 
perioada 2020-2050;
Zonalitatea cantităţilor medii multi-
anuale de precipitaţii la nivelul 
Regiunii 2 de Dezvoltare Sud-Est,     
în scopul identificării suprafeţelor 
vulnerabile la deficitul de precipitaţii;
Utilizarea datelor privind temperatura 
medie a aerului şi precipitaţiile   
lunare din modelul climatic regional 
RegCM3/SRES A1B la rezoluţie 
foarte fină (10 km) pentru intervalul 
2020-2050, în scopul evaluării     
efectelor asupra ritmurilor de 
vegetaţie la culturile agricole (grâu şi 
porumb);
Prelucrarea  datelor  climatice  isto-
rice  (1961-2010)  și  utilizarea  tehni-
cilor  GIS pentru realizarea de hărți 
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tematice privind zonalitatea cantită-
ţilor medii multianuale de precipitaţii.

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 şi Agrochimice.

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

Rezultate obţinute în anul 2013:
Caracterizarea condiţiilor agro-
meteorologice ale anului agricol 
septembrie 2012-august 2013, 
pentru cultura grâului de toamnă;
Determinarea regimului hidrotermic 
din aer şi sol în perioada însămân-
ţărilor de toamnă, în cultura grâului 
de toamnă, pentru per ioada 
septembrie 2012-august 2013,
Prezentarea stării de vegetaţie a 
culturilor de toamnă la intrarea în 
repausul vegetativ, în perioada 
septembrie 2012-august 2013,
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 Zonarea sortimentelor de 
specii, portaltoaie și soiuri pe bazine 
pomicole, în funcție de condițiile 
pedoclimatice și socioeconomice/ 
1.1.13/26.11.2013, din cadrul Planului 
sectorial pentru cercetare-dezvoltare al 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale – ADER 2020. 

Coordonatorul proiectului: Adminis-
traţia Naţională de Meteorologie – 
Bucureşti, România.

Partener 1 - ICPA
Partener 3 - SCDP Bistriţa

Partener 4 - SCDP Constanța
Partener 5 - SCDP Iași
Partener 6 - SCDP Vâlcea
Partener 7 - SCDP Voinești
Partener 8 - CCDCPN Dăbuleni
Rezultate obţinute în anul 2013:
Documentare şi analiză privind 
metodele de stabilire a favorabilității 
climatice și pedologice a speciilor 
pomicole din România; 
Formularea şi verificarea de ipoteze 
şi teorii noi privind metodele de 
zonare în condițiile stresului climatic 
prezent şi prognozat;  
Elaborare model experimental privind 
zonarea speciilor pomicole; 
Stabilirea sortimentelor de specii și 
portaltoi necesare nucleului „material 
de înmulțire din categoria certificat”;
Centralizarea bazelor de date 
pedologice și climatice.

6. Proiectul internaţional 
WATERCoRe-Lipsa apei şi seceta – 
Activităţi coordonate în regiunile 
europene/0541R2 din cadrul Progra-
mului INTERREG IV C. Administraţia 
Naţională de Meteorologie este partenerul 
11 în cadrul acestui proiect coordonat de 
Ministerul Mediului, Energiei, Agriculturii 
şi Protecţiei Consumatorului din Hessen, 
Germania.

Printre rezultatele proiectului în anul 
2013 se numără:

contribuţie la distribuirea "Ghidului de 
Bune Practici” ce are ca obiectiv 
identificarea de soluţii practice privind 
problema deficitului de apă şi a 
fenomenului de secetă în Europa;
implementarea "platformei" de schimb 
de experienţă (e-learning) ce cuprinde 
recomandări privind oportunităţile de 
colaborare în cadrul unui parteneriat, 
planuri de acţiune la nivel regional,  
precum şi realizarea unei aplicaţii      
e-learning structurate pe module 
tematice, care să aibă în vedere 
recomandări privind strategiile de 
abordare.
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Se remarcă faptul că, în Muntenia, 
în perioada 2000-2010, fenomenul de 
grindină se înregistrează îndeosebi în 
intervalul aprilie-august, frecvenţa de 
producere fiind cuprinsă între 15,0... 
27,5%. În această perioadă plantele 
agricole prezintă o masă vegetativă 
bogată, aparatul foliar fiind afectat 
datorită acţiunii mecanice-rupere/ 
frângere sau perforarea frunzelor, 
culcarea/ căderea lanurilor până la 
calamitarea parţială/totală a suprafeţelor 
cultivate. Efectele grindinei asupra 
creşterii, dezvoltării şi formării recoltelor 
agricole pot fi deci diferenţiate, reversibile 
sau ireversibile, în funcţie de caracteris-
ticile de durată şi intensitate, precum şi  
de stadiul de creştere şi dezvoltare a 
plantelor aflate în vegetaţie.

7. Proiectul internaţional „A 
structured 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 SE 
Europei. Responsabil Proiect: CMCC – 
Centrul Euro-Meditarenean pentru 
Schimbări Climatice, din Puglia, Italia.

Pentru realizarea obiectivelor în  
anul 2013 s-au efectuat organizarea        
şi prelucrarea datelor climatice a para-
metrilor: numărul zilelor de arşiţă, numărul 

nopţilor tropicale (Tmin ≥ 20C), numărul 
de zile de ger (Tmin <–10C), numărul     
de zile cu precipitaţii 20 mm, cantităţile  
totale de precipitaţii anuale, indexul de 
Ariditate, rezerva de apă din sol în 
perioada 1961-2010, la nivelul zonelor   
de interes agricol Covasna şi Olt     
(figurile  4, 5 şi 6).

Fig. 4. Zonarea numărului total al zilelor de vară (Tmax 25°C) (a) şi a numărului nopţilor 
tropicale (Tmin 20°C) (b), în perioada 1961-2010, la staţia Caracal.

(a)

(b)
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În anul 2013, în cadrul Laboratorului 
de Teledetecţie şi Sisteme Informaţionale 
Geografice,  cercetările s-au desfăşurat 
atât în cadrul Programului „Asigurarea 
Veghei Meteorologice şi cercetarea 
schimbărilor climatice pentru protecţia 
oamenilor şi bunurilor împotriva fenome-
nelor meteorologice periculoase”, cât şi a 
proiectelor naţionale şi internaţionale.

Cercetările în cadrul Programului: 
„Asigurarea Veghei Meteorologice şi 
cercetarea schimbărilor climatice pentru 

protecţia oamenilor şi bunurilor împotriva 
fenomenelor meteorologice periculoase” 
au fost atinse prin realizarea următoarelor 
obiective:

a. Îmbunătăţirea metodologiilor   
de aplicare a tehnicilor de 
teledetecţie necesare studiului  
dinamicii  acoperirilor vegetale,   
a evaluării resurselor de apă  din 
stratul de zăpadă,  pentru preve-
nirea şi supravegherea zonelor 
cu risc de inundaţii.

Fig. 5. Intensitatea „arșiţei”, în intervalul iunie-august 1961-2010

Fig. 6. Media multianuală a rezervei de umiditate în luna iulie, în condiţiile diminuării 
cantităţilor anuale de precipitaţii (<20%) conform scenariilor climatice în cele 2 zone pilot

__ Teledetecție și Sisteme  Informaționale Geografice __
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Având în vedere faptul că rezerva 
de apă conţinută în stratul de zăpadă    
din regiunile muntoase reprezintă un 
procent important din totalul resurselor  
de apă ale României, este evidentă 
necesitatea evaluării acesteia în perioada 
de topire a zăpezilor, atât pentru o  
utilizare eficientă, ca şi pentru prevenirea 
inundaţiilor ce ar putea fi provocate. 
Determinarea rezervelor de apă stocate 
în stratul de zăpadă, în sezonul iarnă-
primăvară 2012-2013 s-a realizat în 
bazinele: Argeş – închidere Lacul Vidraru, 
Doftana – închidere Lacul Paltinu, Lotru – 
închidere Lacul Vidra, Bistriţa – închidere 
Lacul Izvorul Muntelui, Someşul Mic şi 
Râul Mare.

În acest sens, activitatea desfă-
şurată în cadrul Laboratorului de 
Teledetecţie şi SIG pentru realizarea 
temei A.III.1 în prima parte a anului     
2013 s-a axat pe urmărirea şi evaluarea 
rezervelor de apă stocate în stratul de 
zăpadă începând cu luna decembrie  
2012 şi terminând cu epuizarea stratului 
de zăpadă la majoritatea staţiilor 
meteorologice din zonele de interes, la 
data de 25 aprilie 2013. Estimările 
cantitative ale rezervelor de apă din 
stratul de zăpadă au fost realizate în 
perioadele de stoc maxim, pentru 
următoarele date: 15 decembrie 2012 şi 
10 februarie 2013, în bazinele hidro-
grafice carpatice de interes hidro-
energetic şi alimentări cu apă: Argeş, 
Doftana, Bistriţa, Lotru, Someşul Mic şi 
Râul Mare.

În lunile noiembrie, decembrie 2012 
şi ianuarie-aprilie 2013 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. Astfel, în perioada 
10-15 decembrie 2012 s-au înregistrat 
precipitaţii sub formă de ninsoare peste 
normal în toate zonele montane aflate  

sub monitorizare. Luna ianuarie şi prima 
decadă a lunii februarie 2013 au decurs 
uniform din punct de vedere al ninsorilor, 
fără a înregistra valori extreme (maxime 
sau minime). Precipitaţiile sub formă de 
ninsoare au fost însă semnificative în 
perioada 10-15 februarie, iar un alt val de 
ninsori s-a înregistrat la sfârşitul lunii 
februarie şi început de lună martie. Finele 
lunii martie şi luna aprilie au reprezentat 
perioade cu strat consistent al zăpezii în 
zonele înalte, la staţiile meteorologice 
aflate la peste 1800-1900 m altitudine.

Pe baza datelor în flux rapid  
preluate de la staţiile meteorologice din 
zonele de interes, corelate cu alte 
informaţii disponibile, au fost realizate 
evaluări ale rezervelor de apă cantonate 
în stratul de zăpadă pentru bazinul   
Argeş (fig. 1), bazinul hidrografic Bistriţa, 
Doftana, Lotru, Someşul Mic şi Râul  
Mare (fig. 2). Acestea au rezultat din 
calculul rezervei de apă, din stratul de 
zăpadă pe etaje altitudinale şi tipuri de 
acoperire vegetală, exprimate volumetric 
(mil./mc) şi în strat mediu de apă (l/mp). 

Imaginile satelitare, care oferă 
posibilitatea de a detecta cu uşurinţă 
zăpada, deoarece aceasta are o 
signatură spectrală particulară, permit 
verificarea datelor provenite în flux     
rapid de la reţeaua de staţii meteo-
rologice existentă, dar şi acoperirea 
zonelor unde nu există informaţii referi-
toare la stratul de zăpadă. Astfel, au fost   
estimate valorile lipsă şi obţinerea       
unei imagini adecvate a acumulărilor de 
zăpadă.

Pentru estimarea distribuţiei spa-
ţiale a învelişului nival şi o delimitare 
corectă a liniei zăpezii au fost preluate 
imagini satelitare MODIS Terra şi Aqua 
(fig. 3, a şi b). Aceste imagini pot fi 
combinate cu Modelul Numeric al 
Terenului şi completate cu valorile 
grosimii zăpezii, primite de la staţiile 
meteorologice, asociate aceleiaşi date   
la care a fost preluată imaginea.
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Fig. 1. Bazinul hidrografic Argeş – zona carpatică şi rezultatele evaluării
pentru 5 decembrie 2012 (a) şi 10 februarie 2013 (b)
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Fig. 2. Bazinul hidrografic Râul Mare şi rezultatele evaluărilor pentru 10 februarie 2013
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Imaginile satelitare, care oferă 
posibilitatea de a detecta cu uşurinţă 
zăpada, deoarece aceasta are o 
signatură spectrală particulară, permit 
verificarea datelor provenite în flux rapid 
de la reţeaua de staţii meteorologice 
existentă, dar şi acoperirea zonelor unde 
nu există informaţii referitoare la stratul  
de zăpadă. Astfel, au fost estimate  
valorile lipsă şi obţinerea unei imagini 
adecvate a acumulărilor de zăpadă.

Pentru estimarea distribuţiei spaţi-
ale a învelişului nival şi o delimitare 
corectă a liniei zăpezii au fost preluate 
imagini satelitare MODIS Terra şi Aqua 
(fig. 3, a şi b). Aceste imagini pot fi 
combinate cu Modelul Numeric al 
Terenului şi completate cu valorile 
grosimii zăpezii, primite de la staţiile 
meteorologice, asociate aceleiaşi date    
la care a fost preluată imaginea.

Fig. 3. Imagine Terra MODIS din 
04.12.2012 (a) şi combinaţia de benzi 

spectrale 7,2,1 (diferenţiere zăpadă-nori) (b)

În concluzie, în cazul determinării 
rezervelor de apă din stratul de zăpadă, 
aplicarea noilor metodologii implicând 
utilizarea combinată a tehnicilor de 
teledetecţie şi a info-planurilor SIG 
reprezintă instrumente precise de 
monitorizare şi prognozare.

Evaluarea rezervelor de apă din 
stratul de zăpadă în sezonul iarnă-
primăvară 2012-2013 s-a efectuat pe 
etaje altitudinale şi pentru diferite  
categorii de terenuri, obţinându-se   
astfel: volumul total de apă şi stratul  
mediu de apă pentru fiecare etaj  
altitudinal în parte şi pentru întreaga 
suprafaţă a bazinelor hidrografice. 
Calculul rezervelor de apă cantonate în 
stratul de zăpadă în perioada stocului 
maxim, precum şi la diferite momente ale 
sezonului de topire a zăpezii-scurgere, 
are o deosebită importantă pentru 
serviciile de prognoză şi unităţile de 
gospodărire a apei, precum şi pentru 
întreprinderile de exploatare a lacurilor de 
acumulare. 

În acelaşi timp, s-a avut în vedere 
crearea unui sistem eficient de obţinere, 
analiză şi prezentare a informaţiilor, util 
pentru prognoza şi gospodărirea resur-
selor de apă provenite din stratul de 
zăpadă, cât şi pentru factorii de mana-
gement şi decizie.

b. 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, imagini de tip SAR 
(Synthetic Aperture Radar).  În anul 2013 
metoda a fost adaptată şi aplicată pentru 
imaginile de tip RADARSAT, pentru 
determinarea tipului de acoperire a 
terenului în condiţii de vreme severă 
(precipitaţii, acoperire noroasă) care nu 
permit înregistararea unor imagini optice 
optime.  

  Nori  

 Zăpadă  

a)

b)



Imaginile din domeniul microundelor 
sunt înregistrate şi ziua şi noaptea, în 
orice condiţii atmosferice, acoperire 
noroasă, ploaie, zăpadă, praf sau ceaţă. 
Agenţia Spaţială Canadiană a lansat doi 
sateliţi RADARSAT, 1 şi 2 pentru monito
rizarea suprafeţei terestre, a modificărilor 
mediului şi estimarea resurselor naturale 
ale planetei. Senzorii de la bordul 
sateliţilor trans

 5,3 GHz, şi receptionează 
semnalul reflectat de suprafaţa vizată. 
Primul satelit, RADARSAT 1 a fost lansat 
în data de 4 noiembrie 2000. Imaginile 
sunt prezentate în 7 formate diferite, 
fiecare depinzând de banda de baleiere, 
care poate fi cuprinsă între 45 şi 500 Km, 
rezoluţie care este cuprinsă între 8 şi 
100 m, şi de unghiul de incidenţă, cuprins 
între 10-60 grade. Orbita satelitului 
RADARSAT 1 este heliosincronă la o 
altitudine de 798 şi satelitul înconjoară 
pământul de 14 ori pe zi şi orbita se repetă 
la fiecare 24 de ore. 

Pentru procesare a fost selectată  o 
imagine a RADARSAT 1, din data de      
29 iunie 2000. 

Filtrele disponibile pentru prelu-
crarea imaginilor de tip SAR realizează     
o filtrare de convoluţie, morfologică sau de 
textură.  Prin utilizarea filtrelor se obţine o 
îmbunătăţire a imaginilor care se reali-
zează prin eliminarea anumitor frecvenţe 
spaţiale. Frecvenţele spaţiale descriu 
variaţia valorii pixelului cu distanţa iar 
imaginile conţin numeroase frecvenţe 
spaţiale. Imaginea iniţială RADARSAT 
este prezentată în figura .

Imaginii RADARSAT din data de   
29 iunie 2000 i-au fost aplicate filtrele  
Lee, enhanced Lee, Frost, enhanced 
Frost şi Gamma. Imaginea obţinută cu 
filtrul Lee a permis delimitarea celor mai 
fine detalii din imagine comparativ cu 
imaginile obţinute de celelalte filtre.

Imaginea filtrată a fost transfor-
mată în imagine color prin procedeul 
sintetic color şi în imaginea din figura  se 
observă că acest procedeu permite o 

-

mit un puls în   bandă C, cu 
frecvenţa de

 

   

3

3

bună delimitare a diferitelor acoperiri/ 
utilizări  ale terenului, (zonă urbană, 
terenurile cultivate, zonele acoperite de 
apă).

Imaginea RADARSAT 29 iunie 2000

Detaliu – imagine RADARSAT din data de 
6 iunie 2000 color sintetic 

Fig. 3.
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c. Infrastructuri de date spațiale 
pentru aplicații meteorologice

Tema de cercetare are ca scop 
inițierea și dezvoltarea unui cadru de lucru 
interoperabil pentru gestionarea infor-
mațiilor meteorologice care să contribuie 
la realizarea unei infrastructuri naționale 
de date spațiale în conformitate cu 
prevederile inițiativelor europene în 
domeniu. 

În anul 2013 au fost realizate 
următoarele activități:

Analiza standardelelor compatibile 
INSPIRE pentru publicarea și livrarea 
datelor geospațiale prin servicii web (Web 
Map Service, Web Feature Service, Web 
Coverage, Catalogue Service);

Evaluarea metodelor de reprezen-
tare a datelor vectoriale folosind 
standardul SLD (Styled Layer Descriptor).

S-a continuat activitatea începută în 
2012  de dezvoltare a unui sistem on-line, 
compatibil INSPIRE, bazat pe aplicații 
open source, numit GEOMET, care să 

permită gestionarea datelor meteo-
rologice în context  geospatial 

Proiectele naţionale şi internaţionale 
în care au fost implicaţi cercetătorii 
Laboratorului de Teledetecţie şi Sisteme 
Informaţionale Geografice, în anul 2013, 
sunt:

Proiectul 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 determi-
narea bilanţului de nutrienţi din resursele 
de apă de suprafaţă şi subterane, pe   
baza unor tendinţe şi scenarii predefi-   
nite  privind evoluţia activităţilor umane,   
în contextul schimbărilor climatice. 
Rezultatele aplicaţiei, prin identificarea 

(fig. 4).

Fig. 4. Exemplu  din interfață grafică a sistemului online GIS GEOMET.
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zonelor potenţial vulnerabile în bazinul 
hidrografic Bârlad, vor contribui la 
imbunătăţirea programului de măsuri de 
protecţie a resurselor de apă precum şi    
a sistemului de monitoring integrat al 
apelor de suprafaţă şi subterane utilizat  
în procesul de revizuire a numărului de 
zone desemnate vulnerabile. 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 sistemului 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 2013, conform planului de 
realizare al proiectului, au fost realizate 
următoarele:

1. Finalizarea colectării datelor de 
teren.

În primăvara anului 2013, a avut     
loc ultima deplasare în teren, necesară 
îmbogățirii bazei de date cu noi   informații 
despre agenții economici care dever-
sează ape uzate în rețeaua hidrografică   
a bazinului Bârlad.

În final toate datele înregistrate au 
fost descărcate, corectate și introduse în 
baza de date SIG, alături de datele culese 
în campaniile trecute (fig. 6).

2. Realizarea unei aplicaţii software 
pentru gestionarea gunoiului de grajd la 
nivel de fermă şi comună

Aplicaţia “Suport Decizional pentru 

Gestionarea Gunoiului de Grajd” 

(SSDGGG) este un instrument software 

prin care se oferă fermierilor şi producă-

A fost realizată  identificarea și pozi-
ționarea geografică a agenților economici 
și în special a punctelor de deversare în 
râuri (fig. 5). 

Fig. 5. Identificarea și poziționarea S.C. Vascovin S.A. Identificarea traiectoriei conductei de 
transport a apelor uzate (dreapta) și punctul de deversare în pârâul Fundătura (stânga)
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Fig. 6. Alipirea datelor culese din teren la ultima campanie, la datele existente 
(baza de date SIG)

torilor agricoli soluţii şi metode de tratare  

a gunoiului de grajd, măsuri corespun-

zătoare, în scopul protejării resurselor de 

mediu.

Aplicaţia este dezvoltată în Visual 

Studio 2010, putând fi instalată pe 

platforme Windows 7/8, Windows XP şi 

VISTA. Pentru vizualizarea documentelor 

PDF care cuprind informaţii referitoare    

la măsurile, soluţiile şi metodele de 

gestionare şi tratare a gunoiului de    

grajd, este necesar ca utilizatorul să 

folosească unul dintre browsere-le 

moderne de navigare pe internet (Internet 

Explorer 8/9/10/11, Mozilla Firefox, 

Google Chrome sau Opera).

Prin parcurgerea schemei utilizatorul 

poate alege cu uşurinţă metodele şi 

măsurile de gestionare a gunoiului de 

grajd funcţie de necesităţile fermei/ 

comunei. Utilizatorul îşi poate alcătui 

propria schemă de suport decizional prin 

click pe butoanele “DA” sau “NU” (fig. 7).

Fiecare căsuţă corespunzătoare 

unei anumite metode/măsuri de gestio-

nare a gunoiului de grajd conţine un   

buton “Explicaţii”. Prin click pe acest buton 

se deschide o fereastră care conţine 

documentul în care este descrisă metoda/ 

măsura aleasă (fig. 8). Utilizatorul poate 

naviga prin toate site-urile şi link-urile 

conţinute în document.
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Fig. 7. Alcatuirea schemei SSDGGG

Fig. 8. Manevrarea documentelor cu ajutorul aplicaţiei SSDGGG
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3. Dezvoltarea sistemului on-line 
OpenGIS pentru protecţia şi analiza stării 
şi evoluţiei apelor poluate cu azot.

Sistemul online GIS a fost dezvoltat 
având la bază o arhitectură distribuită     
și va utiliza cele mai recente tehnologii 
Web (HTML, CSS, JavaScript) și GIS. 
Accesarea sistemului de către utilizatori 
se face securizat, via Internet, prin inter-
mediul unui navigator (browser) web. 
Interfața sistemului a fost concepută în 
concordanță cu standardele în vigoare 
pentru a crea un mediu prietenos de 
gestiune a informațiilor geospațiale. 

Fig. 9. Exemplu din interfață grafică a sistemului online GIS CLEANWATER.

În funcție de privilegii, utilizatorii 
autentificați în sistem pot:

Vizualiza, interoga şi analiza pe 
criterii spațiale baza de date 
CLEANWATER;
Crea scenarii și integra para-
metrii acestora în modele nume-
rice de prognoză a calității apei;
Vizualiza și analiza ieșirile din 
modelele numerice;
Obține costurilor de mediu pentru 
măsurile u impact asupra 
calității apei.

de ce a

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 

reconstrucție. Proiectul va identifica 
cerințele utilizatorilor și va ține cont de 
acestea în definirea serviciului;

– să reunească toate serviciile 
actuale (SIGUR, GMES ERS, Interna-
tional 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) 
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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;

În cadrul proiectului GEODIM, în 
anul 2013, Laboratorul de Teledetecţie şi 
SIG a obţinut următoarele rezultate:

Definirea de produse cartografice utile   
în reprezentarea extinderii zonelor 
afectate de inundații. Aceste produse 
cartografice sunt strâns corelate cu 
datele satelitare, care pot fi luate în 
considerare când s-au definit specifi-
cațiile serviciului de cartografiere rapidă 
a inundațiilor:

– Oferă informații calitative pentru 
areale întinse, de cele mai multe 
ori imposibil de obținut prin 
mijloace tradiționale;

• 

– Rezoluția temporală a datelor 
variază de la ordinul minutelor la 
cel al săptămânilor;

– Rezoluția spațială variază și ea de 
la ordinul centimetrilor la cel al 
kilometrilor;

– Cantitatea de informație utilă 
crește proporțional cu rezoluția 
spectrală a imaginilor;

– Datele optice vor fi întotdeauna 
afectate de acoperirea cu nori;

– Imaginile radar sunt extrem de utile 
dar, în același timp, sunt destul de 
scumpe și dificil de procurat.

Produsele finale (fig. 10) sunt distri-
buite la instituțiile interesate (Inspectoratul 
General pentru Situații de Urgență, 
Ministerul Mediului și Schimbărilor 
Climatice, primării, etc.) prin intermediul 
paginii web a proiectului sau în format 
tipărit (format A1 și A3).

Fig. 10. Exemplu hartă de situație în timp cvasi-real
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• 

• -

Identificarea de algoritmi pentru 
extragerea măștii de apă din imagini 
satelitare optice;

Imaginile ASTER şi MODIS cu  
nivelul de preprocesare 1B prezintă 
anumite corecții geometrice, însă nu   
sunt transformate într-un sistem de 
proiecție cartografic. În plus, datele 
MODIS prezintă distorsiunea "bowtie" 
care produce discontinuități în imagine,  
la fiecare 40 de linii în cazul benzilor 
spectrale VNIR (250m rezoluție) și         
20 de linii în cazul benzilor spectrale 
SWIR (500m rezoluție). Pentru geo-
referențierea datelor MODIS se calcu-
lează unghiul de elevație a Soarelui, 
folosind elemente extrase din metadate: 
data și ora preluării imaginii și coordo-
natele geografice (latitudine, longitudine) 
ale centrului imaginii;

Identificarea de algoritmi pentru extra
gerea măștii de apă din imagini 
satelitare radar;

Datele TerraSAR-X, Radarsat și 
Envisat au fost prima dată analizate de 
specialiștii în imagini utilizând mediul de 
lucru ENVI. Procesarea a urmat o 

procedură specifică, definită pentru 
evaluarea rapidă a riscurilor. Principalul 
scop a fost identificarea obiectivelor 
strategice de infrastructură cu un grad 
mare de risc, precum poduri, căi ferate, 
drumuri naționale, zone industriale, zone 
agricole, centrale electrice etc, precum și 
identificarea zonelor populate pentru a 
efectua o evaluare corectă a impactului. 
După o detecție vizuală a regiunilor de 
interes din apropierea râurilor și lacurilor, 
a fost utilizat un filtru Gamma cu o 
dimensiune a nucleului de 7, ce a fost 
aplicat imaginii pentru reducerea efectului 
de speckle. Imaginea filtrată a fost apoi 
inspectată pentru găsirea valorilor minime 
și maxime utilizate la măștile de apă. 
Utilizând informațiile conținute în mască a 
fost creat un fișier vectorial, fișier stocat în 
format ESRI Shapefile.

Figurile 11 și 12 prezintă imagini ale 
regiunii Rădăuți, din partea de nord a 
României, în apropierea graniței cu 
Ucraina. În imaginile StripMap pot fi 
identificate o serie de așezări omenești 
situate în apropierea râurilor și lacurilor, 
precum și căi ferate și poduri ce le 
traversează.

Fig. 12. Imagini MGD stripmap TerraSAR-x ale satului Horia, cu masca de apă asociată și 
clasificarea bazată pe parametrii spectrali. Regiunea este traversată de o cale ferată importantă 

ce traversează râul Suceava, aceasta fiind grav avariată.



•

•

 Crearea unui sistem pilot de monito-

rizare a extinderii stratului de zăpadă;

În scopul monitorizării extinderii 

stratului de zăpada, sunt foarte utile 

produsele „snow-cover” 10A1 (informații 

zilnice) și 10A2 (sinteze realizate pe o 

durată de 8 zile). Aceste produse sunt 

bazate pe un algoritm de determinare a 

zăpezii – care implică folosirea unui indice 

pentru zăpadă, intitulat NDSI (Normalized 

Difference Snow Index) și a altor criterii de 

diferențiere (date privind modul de 

utilizare al terenului, indicele de vegetație 

– NDVI pentru zone împădurite). 

Algoritmul de determinare a zăpezii 

clasifică pixelii ca zăpadă, nori, apă, 

terenuri neacoperite de zăpadă, etc., 

prezența sau absența zăpezii fiind 

principalul criteriu de clasificare.

 Definirea de produse cartografice utile  

în reprezentarea extinderii zonelor 

afectate de alunecări de teren;

Obiectivele principale ale acestei 

activități sunt:

– Testarea și ajustarea algoritmilor 

de interferometrie radar diferen-

țială (interferometrie diferențială 

convențională, interferometrie cu 

ținte permanente, analiza stivelor 

de date interferometrice) în funcție 

de condițiile locale specifice; 

dezvoltarea unor fluxuri optime de 

procesare a datelor satelitare 

radar (SAR), adaptate pentru 

identificarea și monitorizarea 

alunecărilor de teren;

– Modelarea riscului la alunecările  

de teren pe baza hărților de 

deformare/deplasare existente 

(generate pe baza interfero-

metriei radar diferențiale – 

DInSAR) și a datelor in-situ 

disponibile, pentru zonele predis-

puse la dezastre (de exemplu, 

Ocnele Mari);

– Generarea produselor cartografice 

cu valoare adăugată în vederea 

dezvoltării unui sistem pilot de 

monitorizare a deformărilor/ depla-

sărilor suprafeței terestre pe baza 

tehnicilor DInSAR. Produsele  

sunt definite de utilizatori, iar 

livrarea acestora se va face în  

timp cvasireal.

109

     RAPORT ANUAL  2013

Fig. 13.  
a), b) – Imagini TerraSAR-x stripmap MGD ale unui sat din apropiere de Tetcani și masca de apă 
asociată. Satul este situat pe malul vestic al râului, fiind grav afectat de inundații, la fel ca și câteva 
drumuri principale. Unele parcele agricole sunt, de asemenea, sub apă, dar daunele majore au fost 
suferite de gospodării. c), d) – Imagini TerraSAR-x stripmap MGD ale satului HORIA și masca de 
apă asociată. În imagine se pot observa multiple zone agricole inundate datorită canalelor de irigații 
existente în zona, ce au fost afectate de creșterea debitului râului.
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• Crearea unui sistem prototip de monito-

rizare a deplasărilor terenului folosind 

tehnici DinSAR;

Algoritmii pentru interferometrie 

diferențială (Coregistrarea și reeșantio-

narea; Calculul interferogramelor conse-

cutive; Calculul și eliminarea fazei 

datorate curburii Pământului; Calculul și 

eliminarea fazei topografice; Calculul 

hărții de coerență; Filtrarea fazei; 

Desfășurarea fazei) au fost testați și 

aplicați pentru o zonă de test susceptibilă 

alunecărilor de teren; astfel s-a generat    

o hartă de deformare pentru zona de 

interes; Tot în această activitate, dar în 

etapa următoare, urmează generarea 

unei hărți de deformare finale și a unui 

produs cu valoare adăugată, incluzând  

un scurt raport privind deplasările 

observate.

În figura 13 este prezentată harta de 

deplasare a terenului, obținută după 

desfășurarea de fază și suprapusă peste 

imaginea de amplitudine.

Fig. 13. Harta de deformare calculată prin interferometrie. Perioada 31.10.2009 – 11.11.2009, 
pentru regiunea barajului Siriu, obținută din 2 imagini TerraSAR-X de înaltă rezoluție (1m).

• Activitățile de diseminare. Proiectul a 

fost diseminat la manifestări ştiinţifice 

naţionale şi internaţionale:

– Seminarul Internațional „GMES 

User Forum on Emergency”;

– Seminar potențiali utilizatori finali 

GEODIM;

– Conferința Internațională „Search 

And Rescue 2013”;

– Seminarul Internațional „Coperni-

cus User Awareness”;

– Seminarul Internațional „GEOINT”

Proiectul DROMOSIS – Monitori-

zarea secetei utilizând date in-situ şi  

de teledetecţie

Principalele obiective ale proiectului 

DROMOSIS sunt proiectarea, dezvol-
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tarea şi demonstrarea unui model 

experimental pentru monitorizarea 

secetei şi construirea/implementarea    

de indicatori de secetă îmbunătăţiţi. 

Rezultatele modelului experimental 

DROMOSIS vor fi folosite în procesul 

general de management al secetei cât    

şi în cadrul Serviciului european 

COPERNICUS care are scopul de furniza 

servicii informationale bazate pe date de 

observare a Pământului, furnizate de 

sateliți, în sprijinul monitorizării mediului și 

securității.

Obiectivul principal al etapei din   

anul 2013 a fost elaborarea modelului 

experimental care va fi dezvoltat, în acord 

cu practicile curente de monitorizare a 

secetei şi cu cerinţele specifice ale 

utilizatorilor.

În anul 2013, conform planului de 

realizare al proiectului au fost realizate 

următoarele:

1. Proiectarea şi dezvoltarea meto-

dologiei şi a instrumentelor software 

pentru combinarea datelor satelitare şi  

in-situ. 

Metodologia de identificare, determi-

nare şi cartografiere a zonelor afectate de 

secetă folosind informaţii satelitare, 

include proceduri de clasificare aplicate 

imaginilor. Metodologia prezentată pentru 

identificarea şi marcarea zonelor afectate 

de secetă, permite monitorizarea şi 

investigarea evoluţiei fenomenului de 

secetă în diferite faze, în scopul 

identificării daunelor şi pentru a se lua 

măsurile corespunzătoare. Principalele 

etape de obţ inere a hărţ i lor de 

utilizare/acoperire a terenurilor din 

imagini de medie şi înaltă rezoluţie sunt 

următoarele: selectarea imaginilor de 

medie şi înaltă rezoluţie; activităţi 

preliminare de organizare şi selectare a 

datelor; interpretarea calitativă a 

rezultatelor; digitizarea şi obţinerea 

hărţilor; validarea bazei de date spaţiale  

la nivelul ariilor geografice studiate; 

obţinerea documentelor finale în format 

cartografic, statistic sau tabelar. Evalua-

rea secetei necesită activităţi multidis-

ciplinare; cuplarea cu modelul de bilanţ al 

apei în sol, influenţa geomorfologiei zonei 

de studiu integrate în mediu SIG, au o 

importanţă deosebită în procesul de 

evaluare al secetei pe un anumit areal. În 

contextul analizei fenomenului de secetă, 

utilizarea imaginilor satelitare constituie 

un instrument deosebit de important în 

completarea informaţiilor agrometeo-

rologice şi geografice existente. Integra-

rea în mediu SIG a acestor informaţii este 

de mare ajutor în managementul fenome-

nului de secetă: înaintea apariţiei fenome-

nului de secetă: imaginile satelitare oferă 

informaţii privind descrierea zonelor 

agricole (parcele pe tipuri de cultură, 

evoluţia fenologică) în condiţii agrometeo-

rologice normale; în timpul secetei, 

imaginile satelitare furnizând informaţii 

referitoare la evoluţia culturilor, extinderea 

zonelor afectate de secetă, evoluţia în 

timp a secetei; după secetă, imaginile 

satelitare putând fi de ajutor în evaluarea 

impactului secetei asupra zonelor 

agricole, ce culturi au fost afectate. 

2. Validarea datelor satelitare pe 

baza măsurătorilor in-situ. 

Pentru ca informaţiile agrometeo-

rologice sa fie cât mai complexe şi precise 

se impune îmbunătăţirea capabilităţilor 

operaţionale de monitorizare prin utiliza-

rea tehnicilor avansate de teledetecţie. 

Utilizarea datelor satelitare multispectrale 
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poate asigura o îmbunătăţire a metodelor 

clasice de determinare a parametrilor 

agrometeorologici de interes. Avantajele 

principale constau în posibilitatea obţinerii 

de informaţii spaţiale, cu o rezoluţie (ce 

variază între ordinul kilometrilor până  la 

cel al metrilor), precum şi a actualizării 

acestor date la intervale de timp ce pot 

varia de la nivelul orelor până la acela al 

sezoanelor. Au fost efectuate o serie de 

măsurători in situ ale unor parametri   

fizici şi biofizici pentru  validarea datelor 

satelitare (fig. 14). 

In zona test (SCDA Caracal) au     

fost efectuate măsurători ale reflectanţei,  

indicelui suprafeţei foliare, fracţiei de 

radiaţie fotosintetică activă si  umidităţii 

solului. Deasemenea, au fost procesate 

imagini satelitare de înaltă rezoluţie 

(Pleiades)  (fig. 15) şi medie rezoluţie 

(MODIS şi SPOT Vegetation) (fig. 16-17), 

în scopul corelării informaţiilor obţinute 

prin prelucrarea acestora cu parametri 

agrometeorologici măsurați la staţiile 

agrometeorologice. Imaginile satelitare 

au fost achiziționate  în perioada 01.03-

30.09.2013. Au fost prelucrate date 

MODIS de reflectanţă (MOD09A1, 

sinteze la 8 zile) cu rezoluţia spaţială      

de 500 m, imagini SPOT Vegetation, 

sinteze la 10 zile (rezoluţie spaţială 1 km) 

şi imagini Pleiades (rezoluţia spaţială    

2m pentru imagini multispectrale). Din 

imaginile MODIS au fost determinaţi 

indicele de vegetaţie diferenţa normali-

zată (NDVI) şi indicele de apă diferenţa 

normalizată (NDWI), din imagini SPOT 

Vegetation si Pleiades a fost calculat 

NDVI. 

Fig. 14: (a) – Montajul experimental utilizat 
pentru măsurătorile de reflectanţă  spectrală 
corespunzătoare culturilor de floarea soarelui 
şi porumb; (b) – Variaţia reflectanţei cu 
modificarea unghiului de vizualizare al     
fibrei optice, pentru evaluarea culturii de 
floarea soarelui, corespunzătoare celor   
două campanii de măsurători (15 iulie 2013 – 
sus;  1 august –  linia de jos)

(a)

(b)
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Fig. 15. NDVI obţinut din prelucrarea imaginilor Pleiades 
(Mai 2013 – stânga şi Iulie 2013 – dreapta)

(a) (b)

Fig. 16. (a) – NDVI obţinute din date MOD09A1 – 20-28.07.2013; (b) – NDWI obţinute din date 
MOD09A1 – 20-28.07.2013

Fig. 4. Produse NDVI ob ţinute d in SPOT Vegetation  (01-10.05.2013 – stânga, 11-
20.05.2013 – dreapta) 

Fig. 17. Produse NDVI obţinute din SPOT Vegetation  
(01-10.05.2013 – stânga, 11-20.05.2013 – dreapta)
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Din compararea datelor obţinute   

prin prelucrarea imaginilor satelitare cu 

parametri agrometeorologici (precipita-

ţiile şi rezerva de umiditate din sol) se 

observă o corelare clară între evoluţia 

NDVI, NDWI şi precipitaţii / umiditatea 

solului (fig. 18, 19). 

3. Integrarea produselor obţinute 

prin prelucrarea datelor satelitare în 

modelele numerice pentru secetă 

existente.

Rezerva de umiditate a solului 

reprezintă un indicator agrometeorologic 

care exprimă gradul de aprovizionare cu 

Fig. 18.  Evoluţia NDVI şi NDWI obținuţi din MODIS şi a valorilor zilnice de precipitaţii 
înregistrate la Staţia meteo Caracal (01.05-30.09.2013) pentru cultura de grâu

Fig.  19. Evoluţia NDVI şi NDWI obţinut din MODIS şi a valorilor umidităţii solului înregistrate 
la Staţia meteo Caracal (01.05-30.09.2013) pentru cultura de floarea soarelui
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apă a solului funcție de cerința de apă a 

plantelor agricole la date calendaristice 

specifice și adâncimi diferite (0-20 cm,    

0-50 cm şi 0-100 cm). 

Principiul metodei directe de determi-

nare a consumului de apă din sol, constă 

în stabilirea bilanţului de apă din sol.

Rezerva de umiditate (mc/ha) se 

calculează luând în considerare: rezerva 

de umiditate iniţială (mc/ha); coeficientul 

de infiltraţie a precipitaţiilor; precipitaţiile 

atmosferice înregistrate în intervalul 

precedent (mm); evapotranspiraţia reală 

a plantelor şi drenajul. 

Această ecuaţie: permite analiza 

rezervei de apă din sol, pe diferite 

profile/adâncimi şi la date calendaristice 

specifice culturilor agricole; identifică 

zonele potențial afectate de seceta 

pedologică, precum și dinamica fenome-

nului (intensitate, durată și repartiție 

spațială); necesită măsurători in-situ 

pentru validarea datelor rezultate din 

modelul de bilanț al apei în sol.

Reţeaua naţională de staţii meteoro-

logice cu program agrometeorologic 

include 55 de staţii, din care 39 sunt 

automate, iar 16 sunt clasice. Aparatura 

de specialitate se compune  din 55 de 

sisteme portabile de măsurare a umidităţii 

solului /Theta Kit v3 Delta-T Devices Ltd, 

care asigură monitorizarea curentă a 

conţinutului de umiditate din sol în 

perioada activă de vegetaţie a culturilor 

agricole, informaţiile privind gradul de 

aprovizionare cu apă al solurilor fiind 

transmise decadic. 

Valoarea rezervei de umiditate 

obţinută prin calcul se corelează cu datele 

de umiditate prelevate din platformele şi 

câmpurile de producţie situate pe 

cuprinsul Centrelor Meteorologice 

Regionale (fig. 20).

Fig. 20. Zonalitatea rezervelor de umiditate în perioada critică la culturile de grâu de 
toamnă şi porumb –OLTENIA /1971-2000
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Indicele Standardizat al Precipitaţiilor 

(SPI) a fost conceput ca un instrument 

pentru identificarea şi caracterizarea 

secetei (McKee et al., 1993), dar poate fi 

utilizat şi pentru analiza excedentului de 

precipitaţii pentru un anumit areal. 

Concret, SPI urmăreşte cuantificarea 

deficitului şi excesului de precipitaţii în 

diferite intervale de timp, iniţial pentru      

3, 6, 12, 24 şi 48 de luni, extins apoi şi      

la intervale mai scurte (lună, săptămână) 

(fig. 21).

Fig. 21. Variaţia spaţială a SPI pe perioada iunie – august 2013

___ SATELIŢI METEOROLOGICI ___

Proiectul ASSIMO (2013-2016), CDI C2 

STAR 2013: “Assessment of Satellite 

Derived Soil Moisture Products over 

România”.
Administraţia Naţională de Meteo-

rologie participă, începând cu luna 
noiembrie 2013, la proiectul ASSIMO, în 
parteneriat cu ESRI România. Proiectul  
a fost propus în cadrul Programului de 
Cercetare, Dezvoltare şi Inovare STAR – 
Tehnologie Spaţială şi Cercetare 
Avansată (Space Technology and 
Advanced Research).

Obiectivul general al proiectului 
ASSIMO este de a crea cadrul necesar 
pentru utilizarea produselor de umiditate 
a solului derivate din date satelitare în 
România. (fig. 1, Produsul L2: Umiditatea 
Solului). Etapele urmărite sunt urmă-
toarele: validarea şi evaluarea produselor 
actuale şi viitoare de umiditate a solului 
derivate din date satelitare în spectrul 
microundelor; dezvoltarea experienţei 
necesare pentru implementarea produ-
selor obţinute în cadrul Zonelor Societale 
de Beneficiu (SBA – Societal Benefit 
Areas) relevante, după cum au fost 
definite în GEOSS.
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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-
peana în cadrul Fp7. 

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 acce- 
sate online folosind GeoPortal-ul 
CryoLand (fig. 2, GeoPortal 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).

Fig. 1. Satelit SMOS (ESA) – Produsul L2: Umiditatea Solului,  30.04.2013, ora 16.25
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Fig. 2. GeoPortal CryoLand



În anul 2013 Școala Națională de 
Meteorologie (SNM) a organizat 
următoarele activități de educaţie şi 
pregătire profesională, evaluare şi 
certif icare de competenţe pentru 
personalul din meteorologie:

În perioada 11-14 martie 2013 a avut 
loc cursul Elemente de dinamica 
atmosferei – etapa a doua, care s-a 

I. Programul De Formare Continuă (PFC)

II. Progamul de Formare Inițială (PFIM) 

III. Programul de Formare de Bază 
(PFBM)

IV. În cadrul Programului de Specialitate

 
a început în luna octombrie 2012 și     
s-a încheiat în luna februarie 2013 și   
s-a desfășurat on-line pe platforma 
SNM; au participat 41 angajați cu  
studii superioare și 20 angajați cu studii 
medii. 

  
s-a desfășurat on-line pe platforma 
SNM în perioada 4 martie-12 aprilie 
2013. Au participat 17 meteorologi    
din Centrul Naţional de Prognoză 
Meteorologică (CNPM), București și 
Centrele Regionale. Documentația a 
conținut  10 capitole de meteorologie 
generală, iar auto-evaluarea a cuprins 
10 testări.

 

 s-a desfășurat în perioada    
15 aprilie-28 iunie și au participat       
cei 17 meteorologi absolvenți ai   
PFIM. Toți participanții au avut de 
realizat un proiect pe care l-au   
susținut în perioada 25-28 iunie 2013    
în fața comisiei științifice de evaluatori 
a PFBM formată din Dr. Florinela 
Georgescu, Dr. Viorica Dima, Dinu 
Mărășoiu, Dr. Sorin Burcea și             
Dr. Rodica Dumitrache.

 
în anul 2013 s-au organizat următoa-
rele cursuri: 

ŞCOALA NAŢIONALĂ DE METEOROLOGIE

desfășurat în Sala Heroveanu. La acest 
curs au participat 10 meteorologi cu 
experiență de la CNPM și CMR-uri. 
Lectorii cursului au fost D-na Florinela 
Georgescu, D-na Elena Cordoneanu, 
D-na Doina Banciu, D-l Ion Drăghici și 
D-l Daniel Cărbunaru. Cursanții au avut 
de pregătit câte un studiu de caz pentru 
fiecare CMR, studiu ce a fost  subiectul 
proiectului de absolvire al acestui curs.
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Atelierul de Lucru Termodinamica 
Atmosferei desfășurat în perioada     
31 octombrie – 01 noiembrie 2013. Au 
participa 7 angajați ai Administrației 
Naționale de Meteorologie în funcția de 
meteorolog: Craciun Cristian (CNPM), 
Catrina Oana (CNPM), Diaconu 
Adelina (OFA), Vascu Camelia (OFA), 
Ionescu Roxana (CNPM), Polifronie 
Mirela (CNPM) şi Ristea Alina (Sateliţi). 
Lectori la acest atelier au fost Dr. Elena 
Cordoneanu și Dr. Daniel Cărbunaru.
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În perioada 4-6 noiembrie s-a 
desfășurat atelierul de lucru Radar    
şi Nowcasting la care au participat   
15 angajaț i  ai  Administraț iei  
Naționale de Meteorologie în funcția 
de meteorolog: 

Centrul Naţional de Prognoză 
Meteorologică București: Crăciun 
Cristian, Catrina Oana, Ionescu 
Roxana și Polifronie Mirela; 
LPTFMS (Sateliţi) București: 
Ristea Alina;
Centrul Meteorologic Regional  
Transilvania Nord: Dumulescu 
Codruța;
Centrul Meteorologic Regional 
Transilvania Sud:  Grecu Cristian;
Centrul Meteorologic Regional 
Banat-Crișana – Balazs Rober;
Centrul Meteorologic Regional 
Oltenia: Roncea Clara, Greblă 
Adr iana,  Brâncuș Mihaela,  
Sfîrlează Fania;

Centrul Meteorologic Regional 
Moldova: Lăcătușu Georgiana;
Centrul Meteorologic Regional 
Dobrogea: Macavei Floarea și 
Petre Anca;

Lectori la acest atelier au fost        
Dr. Elena Cordoneanu, Dr. Sorin Burcea  
și Dr. Daniel Cărbunaru.

V. În perioada 13-31 mai 2013 a avut     
loc a doua etapă a cursului interna-
ţional “On-the-job training severe 
weather phenomena forecasting and 
warnings” organizat de Şcoala 
Naţională de Meteorologie cu finanţare 
din partea Organizaţiei Mondiale de 
Meteorologie.

Cursul s-a derulat pe o perioadă de   
3 săptămâni, cu participarea a 2 cursanţi: 
Boris Sckirarski (Macedonia) şi Ibrahim 
Hadzismajlovic (Bosnia Herţegovina).
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În prima săptămână în care s-au  
ţinut cursuri teoretice în sala Heroveanu, 
lectori au fost Dr. Cordoneanu Elena,     
Dr. Burcea Sorin şi Dr. Cărbunaru Daniel, 
iar în ultimele două săptămâni care au    
fost destinate aprofundării practice a 
informaţiilor acumulate în prima săptă-
mână, lectori au fost Dr. Georgescu 
Florinela, Dima Viorica, Dr. Burcea Sorin, 
Dr. Cărbunaru Daniel, Tomescu Maria, 

Hustiu Mihăiţă, Dobrişan Valentin şi 
Crăciun Cristian. Această pregătire a avut 
loc în sala de prognoză a Centrului 
Naţional de Prognoză din cadrul 
Administraţiei Naţionale de Meteorologie.

organizat de Şcoala 
Naţională de Meteorologie cu finanţare 
din partea Organizaţiei Mondiale de 
Meteorologie. 

Cursul s-a derulat pe o perioadă de     
3 săptămâni, cu participarea a 2 cursanţi: 
Aleksandra Arsic (Serbia) şi Serif Gosalci 
(Kosovo).

În prima săptămână au participat   
la cursuri teoretice în sala Heroveanu, 
lectori fiind Dr. Cordoneanu Elena,         
Dr. Burcea Sorin şi Dr. Cărbunaru Daniel, 
iar ultimele două săptămâni au fost 
destinate aprofundării practice a informa-
ţiilor acumulate în prima săptămână în  
sala de prognoză a Centrului Naţional     
de Prognoză din cadrul Administraţiei 
Naţionale de Meteorologie, lectori fiind   
Dr. Georgescu Florinela, Dr. Dima Viorica, 
Dr. Burcea Sorin, Dr. Cărbunaru Daniel, 
Tomescu Maria, Hustiu Mihăiţă, Dobrişan 
Valentin şi Crăciun Cristian. 

VI. În perioada 3-21 iunie 2013 a avut     
loc a treia etapă a cursului interna-
ţional “On-the-job training severe 
weather phenomena forecasting and 
warnings” 
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PROGRAMUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE DERULAT ÎN ANUL 2013

CONTRACTE DE CERCETARE CU FINANŢARE MIXTĂ 
CARE S-AU DERULAT ÎN ANUL 2013

Arhive climatice de carst - o abordare integrată 
pentru studierea şi modelarea oscilaţiilor climatice 
rapide KARST

PERIOADA         
DERULARE

DENUMIRE CONTRACTOR

Institutul de Speologie 
Emil Racoviță

2010-2013

Nr. 
crt.  

ACRONIM  SURSĂ  FINANŢARE

1  CRYOLAND  Uniunea Europenă+ Cofinanţare
2  WATER CORE  Uniunea Europenă+ Cofinanţare
3  MASIMBIRS  Uniunea Europenă+ Cofinanţare
4

 
SEERISK

 
Uniunea Europenă+ Cofinanţare

5
 

ORIENTGATE
 

Uniunea Europenă+ Cofinanţare
6

 
UMP LIFE CLEAN WATER

 
Uniunea Europenă+ Cofinanţare

7
 

EURO 4 M
 

Uniunea Europenă+ Cofinanţare
8

 
ADER 3 3 1

 
Ministerul Agriculturii

9
 

ADER 5 1 1
 

Ministerul Agriculturii
10

 
GEODIM

 
Ministerul Cercetarii

11

 

CLIMHYDEX

 

Uniunea Europenă+ Cofinanţare

12 ADER 8 1 1 Ministerul Agriculturii
13 ADER 1 1 1 Ministerul Agriculturii

14 DROMOSIS Agenţia Spaţială
15 EUROPORIAS Uniunea Europenă+ Cofinanţare
16 CC WARE Uniunea Europenă+ Cofinanţare
17 ADER 1.1.13 Ministerul Agriculturii
18 ASSIMO Agenţia Spaţială
19 UCLIMESA Agenţia Spaţială
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PARTICIPĂRI LA DIVERSE MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE 
NAŢIONALE ȘI INTERNAȚIONALE

1. Întâlnirea proiectului SEERISK, 05-    
06 februarie 2013, Novi Sad, Serbia

2. Simpozionul Naţional Criosfera 2013, 
20-23 februarie 2013, Ploieşti;

3. ”Stagiul de formare în domeniul 
studiului zăpezii şi al avalanşelor – 
Maria Dana Moţoiu”, organizat de 
Clubul Alpin Român, 01-03 martie 
2013, Buşteni;

4. Workshopul 'Climate services 
providers and users' needs', 14-15 
martie 2013, Utrecht, Olanda

5. International Conference of Ecological 
University of Bucharest, 04-05 April, 
2013;

6. European Geosciences Union General 
Assembly 2013, (08-12 aprilie 2013), 
Viena;  

7. 2nd EURO4M USER WORKSHOP. 
14-15 aprilie 2013, Offenbach, 
Germania

8. Seminarul "Soluții libere open source 
pentru prelucrarea și reprezentarea 
datelor geospațiale", 19-20 aprilie 
2013, Cluj Napoca;

9. EUMETSAT STG-AFG Meeting, 14-15 
mai 2013, Darmstadt, Germania;

10. Intâlnirea proiectului SEERISK, 15-    
16 mai 2013), Sarajevo, Bosnia și 
Hertzegovina;

11. Atelierul de lucru  “User Interim 
Validation Workshop” – proiectul FP7 
“Cryoland”(GMES Service Snow    
and Land Ice), 04-06 iunie 2013, 
Copenhaga, Danemarca;

12. Intâlnirea “MedCOF Scoping 
Meeting”, 12-14 iunie 2013, Madrid, 
Spania;

13. Sesiunea Științifică Anuală a  
Facultății de Fizică, Bucureşti, 21-22 
iunie 2013;

14. Atmosphere and Cryosphere Assem-
bly DACA-13 Air, Ice & Process 
Interac-tions, 08- 12 iulie 2013, Davos;

15. Acţiunea Cost ES1005 Tosca, 02-       
04 septembrie 2013, Praga, Cehia

16. Conferinţa Uniunii Europene de 
Meteorologie EMS/ECAM 2013,     
(09-13 septembrie 2013), Reading, 
Marea Britanie.

17. EUMETSAT Meteorological Satellite 
Conference “Integrating ground based 
and satellite data for snow depth 
mapping”, 16-20 septembrie 2013, 
Viena,  Austria;

18. EUMETSAT Meteorological Satellite 
Conference,“Using SEVIRI - Normali-
sed Difference Vegetation Index for 
drought monito-ring în România: 
advantages and limitations”, 16-20 
septembrie 2013, Viena,  Austria

19. Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a 
Institutului Naţional de Hidrologie şi 
Gospodărire a Apelor, Bucureşti,      
23-26 septembrie 2013;  

20.“Preliminary and Design Component 
Consolidation Review of the NWC 
SAF SW Package GEO V2015”, 25-27 
septembrie 2013, AEMET, Madrid, 
SpaniaEUMETSAT Industrial Focal 
Point Meeting, 2 octombrie 2013, 
Darms-tadt, Germania.

21. A 17-a consfătuire a Serviciilor 
Europene de Prevenire a Avalanşelor 
(17th EAWS - European Avalanche 
Warning Services meeting), Barce-
lona, Spania, 02-04 octombrie 2013;

22.  Intâlnirea proiectului SEERISK,      
23-26 octombrie 2013, Trnava, 
Slovacia;

23. User Workshop for the ESA IAP 
Project „Improved Alpine Avalanche 
Forecast Service”, WSL-Institut für 
Schnee und Lawinen-forschung    
SLF, Davos, Elveţia, 11-12 noiembrie 
2013; 

24. “The 9th Operation  Review of the 
Nowcasting and Very Short Range 
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Satellite Application Facility”, 11-14 
noiembrie 2013, AEMET, Madrid, 
Spania

1. Barbu Cosmin Dănuţ, Dumitrache 
Rodica Claudia,  Iriza Amalia, Maco 
Bogdan Alexandru, 2013: Impactul 
asimilării continue de date în prognoza 
numerică a modelului COSMO 
integrat la diferite rezoluţii spaţio-
temporale. Sesiunea Anuală de 
Comunicări Ştiinţifice a Administraţiei 
Naţionale de Meteorologie, Bucureşti, 
noiembrie 

2. Barbu Cosmin Dănuţ, Dumitrache 
Rodica Claudia,  Maco Bogdan 
Alexandru, Iriza Amalia, 2013:  
Support Activities. COSMO General 
Meeting, Sibiu, România, 02-06 
septembrie

3. Bădescu V, Dumitrescu A, 2013: 
Accuracy of CM-SAF solar irradiance 
incident on horizontal surface. 
Theoretical and Applied Climatology. 
DOI:10.1007/s00704-013-0990-1. 

4. Bădescu V, Gueymard C, Cheval S, 
Oprea C, Baciu M, Dumitrescu A, 
Iacobescu F, Miloş I, Rada C, 2013: 
Accuracy and sensitivity analysis for 
54 models of computing hourly diffuse 
solar irradiation on clear sky. 
Theoretical and Applied Climatology 
111(3-4):379-399

5. Bădescu V, Dumitrescu A (2013) The 
CMSAF hourly solar irradiance 
database (product CM54): Accuracy 
and bias corrections with illustrations 
for România (south-eastern Europe). 
Journal of Atmospheric and Solar-
Terrestrial Physics 01/2013; 93:     
100- 109.

6. Bădescu, V., Gueymard, C., Cheval, S., 
Oprea, C., Baciu, M., Dumitrescu, A, 
Iacobescu, F., Miloş, I, Rada, C., 
(2013), Accuracy analysis for fifty-   
four clear-sky solar radiation models 
using routine hourly global irradiance 

PUBLICAŢII ŞTIINŢIFICE

measurements în România. Rene-
wable Energy 55:85-103

7. Birsan, M.V., Zaharia, L., Chendes, V. 
Branescu, E. (2013), Seasonal trends    
în Românian streamflow. Hydrological 
Processes. DOI: 10.1002/hyp.9961
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Dumitrescu, 2013: Seasonal changes 
în wind speed în România. Românian 
Reports în Physics, Vol. 65, No. 4, pp. 
1479–1484.

9. Bîrsan M. V., 2013: Application of a 
distributed physically-based hydro-
logical model on the upper river basin 
of Someşul Mare (Northern România). 
Românian Reports în Physics, Vol. 65, 
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10. Bîrsan MV (2013) Application of a 
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logical model on the upper river basin 
of Someşul Mare (northern România), 
Românian Reports în Physics 65(4) (in 
print). 

11. Crăciun, A., Neacşu, M., 2013: 
Impactul îmbunătăţirii parametri-
zărilor proceselor umede asupra 
performanţelor modelului Alaro; 
viitoarea configuraţie operaţională,  
Sesiunea Anuală de Comunicări 
Ştiinţifice, Administraţia Naţională de 
Meteorologie, 7-8 noiembrie, ISSN 
2285 – 7931 ;
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University of Timisoara, Series of 
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13. Iriza Amalia, Dumitrache Rodica 
Claudia, Lupascu Aurelia, 2013:  The 
influence of topography charac-
teristics on the numerical weather 
forecast with the WRF model în cases 
of severe weather, ROMÂNIAn 
Reports în Physics (lucrare acceptată 
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Claudia, Barbu Cosmin Dănuţ, Maco 
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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 51.887.325 lei (RON) 
(cca.11.793.000 EUR), iar cheltuielile de exploatare au fost în valoare de 52.949.748 lei (RON)                      
(cca. 12.034.000 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

Cercetare

Alţi beneficiari
 

Servicii pentru 
Aeronautică

 

Bugetul de stat
 

2,15% 3,00%

 %84,81

 %10,04

Alte cheltuieli
5.962.066 lei

11,25%

Protecţie socială
8.069.860 lei 

15,24%

Întreţinere, reparaţii
2.158.152 lei

4,07%

Impozite şi taxe
2.554.965 lei

4,82%

Comunicaţii
1.701.690 lei

3,21%

Materiale
2.492.593 lei

4,71%

Energie
1.941.715 lei

3,69%

Salarii
28.068.704 lei

53,01%
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În tabelele următoare sunt prezentate, sintetic, la data 
de  31 decembrie 2013. 

contul de profit şi pierdere şi bilanţul  

 CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE LA 31.12.2013       Prezentare sintetică LEI (RON)

BILANŢUL 31.12.2013  Prezentare sintetică                                               LEI  (RON)

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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
429.110.370  

4.203.201  
424.906.272  

897  
13.027.525  
7.385.930  
5.342.021  
7.965.488  

–7.665.914  
0  

442.137.895  
 

11.692.335  
1.618.733  
8.844.495  
1.229.107  

416.742.728  
428.435.063  

 
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  

31.12.2012 31.12.2013

  
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   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51.887.325
9.207

304.334
2.188.259

12.044.627
36.138.564
1.220.748

–9.421
1.211.327

17.780

1.229.107
0

1.229.107

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 31.12.2013
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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
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