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Conform unei analize riguroase a Organizaţiei Mondiale de 
Meteorologie, temperatura medie a anului 2017 a fost cu aproximativ 
11 grade Celsius mai mare decât în perioada pre-industrială, ceea ce 
înseamnă că 2017 a fost unul dintre cei trei ani cu cele mai călduroase 
temperaturi înregistrate.  Temperaturile ridicate, seceta, furtunile, 
furtunile cu grindină, cu zăpadă, viscolele şi valurile de frig au 
completat imaginea anului 2017 la nivel global. În prezent, sunt greu 
de contestat dovezile multiple ale schimbărilor climatice. Siguranţa 
populaţiei, cre terea economic  i 
dezvoltarea sustenabil , cre terea rezistentei la dezastre i 
schimb rile climatice i mbun t irea s n t ii publice sunt 

probleme de o importan  crucial  n orice ar . n acest context, cuno tin ele meteorologice pot i 
trebuie s  vin  n sprijinul factorilor de decizie de la toate nivelurile pentru a lua cele mai bune decizii 
i ne dau ncredere c  putem schimba tendin a i ameliora  efectele schimb rilor climatice.

Luând în considerare că vremea şi condiţiile climatologice legate de mediu au o influenţă 
semnificativă asupra dezvoltării socio-economice, priorităţile meteorologilor români sunt de a 

, precum i servicii de bun  
calitate pentru autorit i i popula ie, put nd astfel s  se ia m suri adecvate ca r spuns la avertiz ri, 
n caz de apari ie a fenomenelor meteorologice extreme. Astfel, la nivel na ional, meteorologii au 
emis n total 114 de interes general, din care 39 alerte de cod galben, 28 alerte de cod 
portocaliu i 3 alerte de cod ro u. Referitor la activitatea de , pe parcursul anului 2017 au 
fost emise 4211 mesaje de avertizare timpurie privind fenomene meteorologice severe, din care 3651 
au fost avertiz ri de cod galben, 556 avertiz ri de cod portocaliu i 4 avertiz ri de cod ro u. 
De asemenea, n acest context, trebuie men ionat  buna rela ie cu media (televiziuni, ziare i r dio), 
care a furnizat prompt inform rile meteo c tre popula ie.

De-a lungul anului, specialiştii noştri au menţinut tradiţia şi prestigiul Administraţiei 
Naţionale de Meteorologie prin participarea la numeroase evenimente ştiinţifice internaţionale, 
publicând lucrări ştiinţifice, primind titluri şi premii academice, în acest fel contribuind la progresul 
meteorologiei ca ştiinţă. De asemenea, relaţiile internaţionale s-au extins, acordurile existente şi 
bunele practici au fost menţinute. Serviciul Român de Meteorologie a fost pe deplin implicat în 
promovarea iniţiativelor regionale, participând activ în programe şi proiecte internaţionale specifice, 
a găzduit numeroase întâlniri, conferinţe şi ateliere de lucru ştiinţifice şi a sprijinit şi încurajat 
cercetarea şi pregătirea profesională. Activităţile de educare şi pregătire au avut ca subiect prognoza 
meteorologică, agrometeorologia, prognoza meteorologică numerică, meteorologia radar, 
instrumente (incluzând sateliţi şi  i observa ii meteo.

În contextul în care oamenii sunt expuşi dezastrelor naturale şi sunt influenţaţi de vreme, 
climă, apă şi de condiţiile de mediu care modelează culturi, tradiţii şi dezvoltarea societăţilor din 
întreaga lume, provocările care vin în urma schimbărilor climatice necesită prognozarea rapidă şi 
eficientă a vremii şi oferirea de servicii climatologice, astfel încât autorităţile şi populaţia să poată lua 
măsuri eficiente pentru evitarea riscurilor.

Societatea se află sub semnul schimbărilor climatice, iar ritmul acestora este rapid. Astfel, pe 
lângă măsurile luate pentru atenuarea gazelor cu efect de seră, eforturile se îndreaptă şi către 
adaptarea la schimbările deja existente şi la cele ce se întrevăd în viitor.

În această situaţie, comunitatea ştiinţifică implicată în studiul climatologiei şi al impactului 
asupra sistemelor naturale şi umane poartă responsabilitatea de a genera şi transfera cunoştinţele 
ştiinţifice cât mai rapid şi eficient, astfel încât factorii de decizie şi cetăţenii, în general, să poată 
planifica şi asuma dezvoltarea social-economică, pentru a optimiza beneficiile şi a reduce efectele 
potenţiale ale schimbărilor climatice.

Între 16 şi 21 octombrie 2017, cu scopul de a promova transferul de cunoştinţe şi schimbul de 
experienţă, a fost organizată o conferinţă internaţională privind adaptarea la schimbările climatice, 
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în cadrul proiectului "Săptămâna adaptării la schimbările climatice" (adapt.meteoromania.ro). 
Evenimentul a fost format din trei acţiuni, organizate în trei locuri diferite din România: Bucureşti, 
Târgu Mureş şi Braşov:

Acţiunea 1: "Fenomene meteo extreme şi sisteme de avertizare timpurie în contextul 
managamentului de risc al dezastrelor naturale", 16-17 octombrie 2017, Bucureşti;

Acţiunea 2:"Centrul de Educare pentru adaptarea la efectele schimbărilor climatice - 
perspective şi cooperare la nivel naţional şi european", 18-19 octombrie 2017, Târgu Mureş;

Acţiunea 3:" Ecosisteme naturale şi nevoi de adaptare în contextul actual şi al schimbărilor 
climatice previzibile", 20-21 octombrie 2017, Braşov.

Conferinţa a reunit specialişti din instituţiile româneşti implicate în prevenirea şi gestionarea 
riscurilor generate de dezastrele naturale, experţi în meteorologie, hidrologie şi 
reprezentan i ai ONG-urilor active n domeniile de interes, mpreun  cu reprezentan i ai autorit ilor 
locale i na ionale: Ministerul Mediului, ca autoritate responsabil  pentru implementarea Strategiei 
Na ionale pentru Adaptarea la Schimb rile Climatice, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul 
Transporturilor, Academia Rom n , Academia de tiin e Agricole i Silvice ''Gheorghe Ionescu- i e ti'', 
Institutul de Geografie al Academiei Rom ne, Institutul Na ional de Cercetare i Dezvoltare pentru 
Sol, Agrochimie i Mediu, Universitatea Ecologic , Ambasada Fran ei, Inspectoratul General pentru 
Situa ii de Urg n , Administra ia Na ional  de Meteorologie, Institutul a ional de Hidrologie i 
Gospod rire a Apelor, Garda Na ional  de Mediu, Agen ia Na ional  pentru Arii Naturale Protejate, 
Agen ia Na ional  pentru Protec ia Mediului, Institu iile Prefectului, Administra iile Bazinelor 
Hidrografice, Administra ia Rezerva iei Biosferei Delta Dun rii, Administra ia Na ional  Forestier  - 
Romsilva, Terra Third Millenium, Funda ia Conservation Carpathia, Universitatea Babe -Bolyai, 
Universitatea Cultural tiin ific  T rgu Mure , Universitatea Sapientia, Universitatea Petru Maior, 
Aquaserv, Azomure , Universitatea Transilvania Bra ov, Agen ia Metropolitan  Bra ov, Prim ria Codlea 
i Bra ov etc.

Cu această ocazie, s-a publicat o lucrare ştiinţifică intitulată ''Săptămâna de adaptare la 
schimbările climatice''.

Răsfoind paginile acestui Raport Anual, cu scurte prezentări ale activităţilor operaţionale şi de 
cercetare, fotografii, tabele şi grafice, cititorul va descoperi rapid esenţa: determinarea şi 
devotamentul angajaţilor Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care au acceptat provocarea de 
a-şi îmbunătăţi constant pregătirea şi eficienţa, de a răspunde oricând unor cereri neaşteptate din 
domeniul meteorologiei, fiind conştienţi că o avertizare meteorologică făcută la timp este vitală. 
Profit de această ocazie pentru a le mulţumi tuturor pentru eforturile depuse pe parcursul anului 2017 
şi de a-i felicita pentru realizările lor.

Dr. Elena MATEESCU

Director General

Reprezentant Permanent al României pe lângă
Organizaţia Meteorologică Mondială
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În perioada 9 - 10 februarie 2017, domnul Mihail ROIBU, Director al Serviciului 
Hidrometeorologic de Stat al Republicii Moldova, a participat la o întâlnire tehnică 
de lucru, care a avut loc la sediul din București al  Administrației Naționale de 
Meteorologie. Scopul acestei vizite a fost identificarea unor direcții comune de 
cooperare în cadrul proiectelor/programelor de cercetare europene, precum și 
optimizarea schimbului de date meteorologice pentru realizarea prognozelor 
meteorologice între Administrația Națională de Meteorologie și Serviciul 
Hidrometeorologic de Stat al Republicii Moldova. 

Cu această ocazie, specialiști din cadrul departamentelor și laboratoarelor 
specializate din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie au facut cunoscute 
oaspetelui noile realizări în domeniu și îmbunătățirile recente aduse tehnologiei care 
deservește activitatea de meteo-
rologie.

Conform tradiției, Adminis-
trația Națională de Meteorologie a 
sărbătorit, în data de 23 martie 
2017, la sediul său din București, 
Ziua Mondială a Meteorologiei. 
Tema propusă de către Organizația 
Meteorologică Mondială pentru 
anul 2017 a fost: “Să înțelegem 
norii”.

Organizarea de astfel de 
festivităţi este deosebit de importantă pentru comunitatea meteorologilor din 
întrega lume, în contextul în care diseminarea de informații corecte și pertinente 
referitoare la starea actuală și viitoare a climei, către autorități, factori de decizie la 
nivel național și mass media, în scopul conştientizării efectelor schimbărilor 
climatice asupra sectoarelor economiei (agricultură, siguranța hranei, protecția 

mediului, sănătate) constituie 
misiunea primordială a experților 
din domeniul meteorologiei.

Printre invitați s-au numărat 
miniştri, secretari de stat, membri 
de onoare ai Academiei Române, 
personalități din cadrul Guvernului 
României, Ministerului Mediului, 
Ministerului  Agriculturi i  ș i  
Dezvoltării Rurale, Ministerului 
Cercetării și Inovării, Academiei de 
Șt i ințe Agr icole ș i  S i lv ice 
“Gheorghe Ionescu-Șișeșt i” 
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(ASAS), Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, Universității București, 
Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Jandarmeriei Române, 
Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, Administrației Naționale « 
Apele Române », Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, 
Institutului de Geodinamică “Sabba Ştefănescu” al Academiei Române, Institutului 
Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului 
(ICPA) București, Institutului de Geografie, Universității București-Facultatea de 
Fizică, Autorității Aeronautice Civile Române, Administrației Romăne a Serviciilor de 
Trafic Aerian (ROMATSA), Agenției Spațiale Române, Institutului de Științe Spațiale, 
reprezentanți mass media etc.

În cadrul Programului „Cercetare în sectoare prioritare, Mecanismul Financiar 
SEE 2009-2014 şi bugetul de stat” finanţat şi coordonat de către Ministerul Educaţiei 
Naţionale (MEN), Admininistraţia Naţională de Meteorologie a semnat cu Ministerul 
Educaţiei Naţionale, în prezent Ministerul Cercetării şi Inovării, contractul de 
cercetare „Integrarea datelor de teledetecţie, din modelare şi in-situ pentru 
evaluarea parametrilor stratului de zăpadă şi a hazardelor asociate în perspectiva 
schimbărilor climatice - SnowBall, nr. 19SEE / 30.06.2014. 

În acest context, în perioada 27 - 28 aprilie 2017, conform Planului de realizare 
al proiectului (Pachetul de lucru 8: Promovare şi Diseminare), Admininistraţia 
Naţională de Meteorologie a organizat „Conferința finală” pentru prezentarea 
activităților desfășurate în cadrul proiectului, la București. La acest eveniment au 
luat parte potenţiali utilizatori ai rezultatelor proiectului, precum şi reprezentanţi ai 
Ministerului Cercetării şi Inovării, Ministerului Mediului, Inspectoratului pentru 
Situaţii de Urgenţă, Agenţiei Spaţiale Române, Institutului de Geografie al Academiei 
Române, Facultății de Geografie din Bucureşti, Companiei Naţionale de Administrare 
a Infrastructurii Rutiere etc. 

 Admininistraţia Naţională de Meteorologie este coordonatorul consorţiului 
alcătuit din următorii parteneri: Norwegian Computing Center Oslo, Universitatea 
Tehnică de Construcţii – Centrul de Cercetare Ingineria Apelor Subterane Bucureşti, 
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor Bucureşti, Universitatea de 
Vest – Facultatea de Chimie, Biologie şi Geografie, Timişoara.
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În data de 3 mai 2017, domnul Timothy C. GALLAUDET, Amiral în cadrul 
Forţelor Navale ale Statelor Unite ale Americii, însoțit de alți membri ai Forțelor 
Navale Americane și de reprezentanți ai Ambasadei SUA la București, a efectuat o 
vizită de lucru la sediul central al Administrației Naționale de Meteorologie din 
București.

Amiralul Timothy C. GALLAUDET deține titlul de Doctor în oceanografie, fiind o 
personalitate remarcabilă în meteorologia navală și oceanografie, care, de-a lungul 
carierei sale, a adus o contribuție semnificativă la dezvoltarea acestor domenii. În 
cadrul acestei vizite, distinsul oaspete a prezentat, pe scurt, activitatea specifică pe 
care o desfășoară și s-a familiarizat, la rândul său, cu progresele recente realizate de 
specialiștii români în domeniile meteorologiei, agrometeorologiei și climatologiei, 
precum și în îmbunătățirea infrastructurii meteorologice.

În perioada 30 mai - 01 iunie 2017, a avut loc la București, Întâlnirea 
partenerilor în cadrul Proiectului 
MOSES „Managing crOp water  
Saving with Enterprise Services”. 
Evenimentul a fost organizat de 
Admin i s t ra ț ia  Naț iona lă  de  
Meteorologie în colaborare cu 
Institutul Național de Hidrologie și 
Gospodărire a Apelor. România este 
una dintre cele patru țări partenere, 
alături de Italia, Spania și Maroc, 
unde se implementează produsele 
platformei MOSES pe arii test 
selectate (ferma Movila, Balta Mare 
a Brăilei).

Obiectivul principal al proiectului MOSES este de a pune în aplicare, la scară 
reală, o platformă de informare dedicată agențiilor de gestionare a apei, pentru a 
facilita planificarea resurselor de apă destinate irigațiilor, în  scopul economisirii  
apei, îmbunătățirii serviciilor destinate agricultorilor, reducerii costurilor și a 
consumului de energie. Consorțiul proiectului reunește în total 14 parteneri din 6 țări 
(Italia, Spania, România, Belgia, Olanda și Maroc), sub coordonarea ESRI-Italia.
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În perioada 16-21 octombrie 2017, în cadrul Proiectului “Săptămâna 
adaptării la schimbările climatice”, s-a organizat Conferința Internațională 
având ca tematică identificarea măsurilor de prevenție și adaptare la efectele 
schimbărilor climatice. Acest eveniment a avut trei actiuni, organizate în 3 oraşe: 
Bucureşti, Târgu Mureş şi Braşov;

Acțiunea 1: 16-17 octombrie 2017, București, cu tema “Fenomene meteo 
extreme și sisteme de avertizare timpurie în contextul managementului riscului 
dezastrelor naturale”. 

Subiectele de actualitate dezbătute 
în cadrul reuniunii au fost:

•adaptarea la schimbările climatice;
•vulnerabilitatea socio-economică la 
efectele schimbărilor climatice;

•impactul schimbărilor climatice 
asupra resurselor de apă; 

•evaluarea riscurilor la dezastrele 
naturale; 

•analiza parametrilor sistemului 
climatic și hidrologic;

 

 

Acţiunea 2: 18-19 octombrie 2017, Târgu-Mureș, cu tema “Centrul 
Educațional privind adaptarea la efectele schimbărilor climatice -perspective 
și cooperare la nivel național și european”. 

În cadrul acțiunii au fost dezbătute aspecte privind schimbările observate și 
scenariile climatice în România precum și evenimentele meteorologice extreme ale 
ultimului deceniu. Totodată, secțiunea a cuprins o prezentare a Centrului 
Educațional pentru Adaptarea la schimbările climatice, modele de bună practică și 
schimbările climatice observate în Depresiunea Ciucului.

Acțiunea a cuprins o serie de vizite în două amplasamente ale Administrației 
Naționale de Meteorologie respectiv  Centrul Meteorologic - Târgu Mureș și Stația 
Meteo Platoul Cornești - Târgu Mureș. De asemenea, s-a efectuat o vizită la Iaz Batal 
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Azomureș, unde a fost prezentat proiectul de reabilitare a site-ului și la Stația de 
transfer deșeuri - Târgu Mureș.

Acţiunea 3: 20-21 octombrie 2017, Brașov, cu tema “Ecosistemele naturale 
și nevoi d adaptare în contextul schimbărilor climatice actuale și previzibile”. 

În cadrul acțiunii au avut loc dezbateri cu privire la impactul schimbărilor 
climatice asupra pădurilor din zona Brașovului și efectele schimbărilor climatice 
asupra ecosistemelor din Depresiunea Ciucului. S-au prezentat măsurile și acțiunile 
întreprinse de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Brașov la primirea 
informațiilor meteorologice. Totodată, în cadrul acțiunii s-a făcut o prezentare a 
proiectului educațional de mediu - Regatul Sălbatic. Acțiunea a cuprins două vizite, 
una la Stația Meteo Brașov-Ghimbav și o vizită la stațiile de monitorizare a calității 
aerului administrate de Agenția pentru Protecția Mediului Brașov.

Totodată, activitățile derulate în cadrul Proiectului au pus bazele creării unui 
grup de lucru multidisciplinar, format din cercetători din diferite domenii, autorități 
locale și naționale, care vor continua activitățile de identificare a unor noi măsuri de 
prevenție și adaptare la efectele schimbărilor climatice.

A fost realizat un site al conferinței , unde au fost www.adapt.meteoromania.ro
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încărcate prezentările specialiștilor invitați și fotografiile realizate în cadrul celor 
trei acțiuni aferente conferinței internaționale si s-a publicat volumul de lucrări 
„Săptămâna adaptării la schimbările climatice”, ISBN 978-973-0-25724-3.

În cadrul Programului „Fondului pentru Relații Bilaterale al Programului RO 07 
Adaptarea la Schimbările Climatice”, Mecanismul Financiar al Spațiului Economic 
Financiar 2009-2014 finanţat şi coordonat de către Ministerul Mediului, 
Admininistraţia Naţională de Meteorologie a semnat cu Ministerului Mediului 
contractul pentru relații bilaterale “Adaptarea la variabilitatea indusă de 
schimbările climatice care afectează acurateţea estimării cantităţii de apă 
disponibile pentru hidroenergie prin utilizarea datelor satelitare, aeriene și          
in-situ”, nr. 6848/GLG/26.09.2017.

Astfel, în data de 29 octombrie 2017, specialişti din cadrul a şase instituții din 
România şi Norvegia au vizitat hidrocentrala Vidraru din judeţul Argeş, cu scopul de 
a ilustra provocările practice legate de implementarea noilor metodologii și a 
senzorilor de colectare a datelor in-situ, satelitari și aerieni.
În data de 30 octombrie 2017 a fost organizat la Bucureşti Seminarul „Estimarea 
rezervei de apă utilizând observatii avansate satelitare, aeriene și in-situ”, cu 
participarea specialiştilor din România şi Norvegia. La acest eveniment au participat 
reprezentanţi ai Ministerului Mediului, ca autoritate responsabilă pentru 
implementarea Strategiei Naționale de Adaptare la Schimbările Climatice, Garda 
Națională de Mediu, experţi în hidrologie, managementul apei şi hidroenergie din 

România (Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, Administraţia 
Naţională „Apele Române”, Hidroelectrica S.A.) şi din Norvegia (Direcţia Norvegiană 
de Resurse şi Energie a Apelor, EdInsight) şi experți în teledetecție satelitară şi GIS 
(Agenția Spațială Română). În acest cadru, lucrările prezentate s-a concentrat pe 
utilizarea celor mai recenţi senzori in-situ, aerieni și satelitari, tehnici de măsurare 
și algoritmi care ar putea oferi companiilor hidrotehnice informații esențiale atât în 
scopuri de gestionare a energiei, cât și în operațiunile de tranzacționare, în 
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contextul variabilităţii condiţiilor de 
mediu şi climatice, induse          de 
sch imbăr i le  c l imat i ce  ca re  
afectează acuratețea estimărilor 
resurselor de apă.

În data de 31 octombrie 2017, 
a fost organizată, la sediul 
Administraţ iei  Naţionale de 
Meteorologie, întâlnirea de         
lucru dintre specialişti români                  
ș i  norvegieni  în  domeniul  
teledetecţiei şi hidrologiei. 
Discuţiile au fost orientate spre 
identificarea oportunităţii unui 
proiect care să demonstreze modul 
în care noile progrese în domeniul 
Observării Pământului (senzorii și 

metodologiile de măsurare satelitare, aeriene și in-situ) pot contribui semnificativ la 

obţinerea de  date mai precise de precipitații, umiditatea solului și ai parametrilor 
stratului de zăpadă, care sunt necesare pentru cuantificarea mai exactă a rezervelor 
de apă utile pentru producţia de hidroenergie, precum si a altor teme de 
cercetare/dezvoltare de interes comun care ar putea fi propuse în cadrul apelurilor 
de finanţare EEA şi/sau ESA viitoare.

În perioada 9-10 noiembrie 2017, a avut loc Sesiunea Anuală de Comunicări 
Științifice a Administrației Naționale de Meteorologie, eveniment realizat în 
colaborare cu Societatea Meteorologică Română.

La Sesiune au fost invitate personalități din cadrul Ministerului Mediului, 
Ministerului Apelor și Pădurilor, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale, reprezentanți ai instituțiilor din subordinea și 
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coordonarea Ministerului Mediului și ai altor instituții precum Academia de Științe 
Agricole și Silvice “Gheorghe Ionescu-Șișești”, Primăria Municipiului București, Garda 
Națională de Mediu, Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian (ROMATSA), 
Institutul de Geografie, Institutul de Geodinamică “Sabba Ştefănescu”, profesori din 
cadrul Universității București, alți distinși invitați.  

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

Un număr de 83 autori s-au înscris cu lucrări și postere în cadrul Sesiunii de 
Comunicări Științifice, iar în încheiere, celor mai bune lucrări științifice le-au fost 
decernate premii:

• Premiul "Nicolae Beșleagă", care conform tradiției, s-a acordat celei mai bune 
lucrări științifice elaborate de un tânăr cercetător, prim autor, cu vârsta mai 
mică de35 de ani;

• Premiul Administrației Naționale de Meteorologie, acordat unei lucrări 
științifice valoroase, de talie internațională, realizată de specialiști ai 
Administrației Naționale de Meteorologie, care a cuprins realizari recente 
specifice activității de meteorologie și care va contribui la dezvoltarea 
domeniului. S-au punctat, în special, originalitatea lucrării, metodologia și 
modul de prezentare;

• Premiul de debut a fost atribuit unui tânăr specialist de până în 30 de ani, 
pentru prima prezentare a unei lucrări știițifice la care este autor principal.

Societatea Meteorologică Română a acordat două premii pentru cele mai bune 
prezentări orale. Criteriile de evaluare au fost: structura și claritatea prezentării, 
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modul de selectare a informaților din conținutul lucrărilor științifice, prezentarea 
unor ipoteze noi pentru cercetările viitoare şi respectarea timpului alocat.

De-a lungul anilor, acest gen de evenimente științifice s-a dovedit a fi extrem de 
important și de util pentru comunitatea meteorologică, promovând cooperarea, 
schimbul de bune practici și dialogul între specialiști cu expertiză în domeniile 
meteorologiei, agrometeorologiei și climatologiei și tinerii debutanți, fiind totodată 
un bun prilej pentru identificarea de activități comune, dezvoltarea de proiecte 
benefice, învățarea, împărtășirea unor experiențe, în contextul în care fenomenele 
meteorologice extreme pot influența activitățile umane atât în plan economic cât și 
social.

În data de 12 decembrie 2017, a avut loc, la sediul central al Administrației 
Naționale de Meteorologie, vizita domnului Alessandro CHIARIELLO, managerul 
Programului de Educație și Pregătire Profesională (Eumetcal) din cadrul Rețelei 
Serviciilor Meteorologice Europene (EUMETNET).

Administrația Națională de Meteorologie, alături de alte 30 de Servicii 
Meteorologice Europene, participă activ la dezvoltarea Programului Eumetcal, o 
organizație virtuală, ce are ca obiectiv principal înlesnirea cooperării în domeniul 
pregătirii/formării profesionale în meteorologie și dezvoltarea transferului de 
oportunități de învățare, cu ajutorul unor metode și tehnici de înaltă performanță, 
menite să întâmpine cerințele tot mai mari ale Serviciilor Meteorologice membre 
EUMETNET. 

Scopul vizitei a fost acela de a identifica necesitățile și oportunitățile de 
pregătire profesională și specializare ale meteorologilor și cercetătorilor din cadrul 
Administrației Naționale de Meteorologie. La rândul lor, personalul specializat în 
activități de prognoză operativă, precum și alți specialiști în domenii conexe 
meteorologiei au avut posibilitatea de a primi informații noi cu privire la activitățile 
și inițiativele întreprinse în cadrul Programului Eumetcal precum și la modul în care 
această organizație poate contribui la dezvoltarea continuă a capacităților 
profesionale ale meteorologilor previzioniști și nu numai, la nivel european.
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1. Activitățile Centrului Național de Prognoză Meteorologică și ale 
Serviciilor Regionale de Prognoză a Vremii 

Activitățile operative ale Centrului Național de Prognoză Meteorologică și ale 
Serviciilor Regionale de Prognoză a Vremii se desfășoară în cadrul Temei A.II2, 
“Coordonarea activității operaționale de prognoză a vremii (prognoze și avertizări) 
pentru gestionarea situațiilor de vreme severă în România.” 

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

Pentru realizarea activităților din primele două etape, meteorologii 
previzioniști folosesc mai multe sisteme de vizualizare a datelor: Sistemul NEX_REAP 
- The Next Generation Real Time Enviromental Application; MESSIR – VISION – versiune 
neactualizată; Aplicația OMNIWXTRAC este un sistem de vizualizare în regim operativ 
a informației RADAR, permițând analiza dezvoltării furtunilor convective, a direcției 
și vitezei acestora, PRINCIPAL USER PROCESSOR (PUP), componentă a sistemului 
integrat de radare Doppler, este folosită pentru a accesa, procesa și arhiva produsele 
primite de la centrul de comandă al sistemului, precum și SINdicator - o aplicaţie 
software (program) de tip desktop, dezvoltată în cadrul Centrului Național de 
Prognoză Meteorologică, cu care se pot alcătui diagnoze meteorologice cantitative. 
Programul poate afişa şi mesaje (telegrame) SYNOP și PLUVIO, ca şi mesaje de 
avertizare SYNOP şi PLUVIO. 

În mod operativ, pe parcursul anului 2017, aplicaţia a fost dezvoltată să 
extragă automat recordurile zilnice pentru valorile termice și să afișeze 
măsurătorile la interval de 10 minute pentru o serie de parametri (temperatură, 
precipitații, intensitate maximă a vântului la rafală etc.) în cazul stațiilor 
meteorologice ce transmit astfel de valori.
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Plecând de la aceste informații, cu ajutorul Aplicaţiei pot fi emise avertizări de 
vreme severă imediată, pentru areale restrânse dintr-un județ, cu o anticipație 
considerabilă, în vederea protejării vieții și bunurilor.

De asemenea, la CNPM pe website-ul Administrației Naționale de Meteorologie – 
s-a realizat cu ajutorul colegilor din Secţia de Climatologie afișarea hărţilor de 
temperatură maximă din ziua precedentă, temperatura minimă din ziua precedentă, 
valoarea maximă a ITU / 24 de ore și, de asemenea, afișarea prognozei speciale 
pentru municipiul București în situații de atenționare cod galben sau avertizare cod 
portocaliu/roșu.

Pe parcursul anului 2017,  în scopul îmbunătățirii activității de prognoză, s-au 
dezvoltat mai multe produse cu ajutorul modelelor numerice de arie limitată 
(produse ale consorțiilor RC LACE și COSMO, din care România face parte) ce sunt 
rulate în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie și acoperă un domeniu mai 
restrâns decât cele globale: viteza maximă a vântului la rafală și precipitațiile 
sub formă de ninsoare; grosimea stratului de zăpadă; pentru grila modelului 
numeric ce vizează zona municipiului București se  afișează: viteza maximă a 
vântului la rafală, precipitații cumulate orar, pentru 12  și 24 de ore; 
precipitații sub formă de ninsoare cumulate orar, pentru 12  și 24 de ore, 
precum  şi precipitațiile orare și liniile de curent.

De asemenea, s-a dezvoltat în regim experimental, cu ajutorul modelului 
COSMO, indicele de ceață si de transport al zăpezii, în vederea monitorizării și 
îmbunătățirii rezultatelor, pentru a fi introduse în regim operativ.

Diseminarea produselor meteorologice (prognoze, avertizări, produse meteo 
personalizate) se realizează, în principal, prin aplicaţia  web dezvoltată în cadrul 
Centrului Național de Prognoză Meteorologică, cu care se editează produse generale 
de prognoză, precum și produse dedicate fiecărui client. Produsele personalizate 
sunt puse la dispoziţie în timp real pentru accesare de la orice computer conectat la 
Internet, aplicaţia web asigurând accesul la informaţie pe măsură ce aceasta este 
introdusă în sistem.

În vederea diseminării produselor de prognoză  și a avertizărilor meteorologice 
către diverși beneficiari ( INOVAGRIA Meteo, aplicația DSU, Transgaz etc.) s-a 
dezvoltat formatul XML, în diferite versiuni, pentru avertizări de vreme severă 
imediată, a celor cu caracter general și pentru prognozele regionale. 

În conformitate cu suportul operaţional care trebuie asigurat conform 
cerinţelor OUG nr.72/5.10.2017, în cadrul sistemului naţional RO-ALERT s-a realizat 
extinderea funcționalităților aplicaţiei de emitere a avertizărilor de vreme severă 
utilizată în cadrul  Administraţiei Naţionale de Meteorologie  "Sistem avertizări 
meteo" și, de asemenea, s-a reorganizat fluxul de diseminare a avertizărilor generale 
cu caracter regional de către CNPM pentru regiunea Muntenia și la nivelul Serviciilor 
de Prognoză a Vremii pentru fiecare regiune în parte.

Diseminarea mesajelor se realizează prin intermediul sistemelor dedicate   
(site-ul Administrației Naționale de Meteorologie, ftp XML, fax, e-mail, telefon, 
mijloace media). Mesajele sunt transmise către Preşedinţia României, Secretariatul 
General al Guvernului României, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, 
Ministerul Mediului, Ministerul Apelor şi Pădurilor, Ministerul Afacerilor Interne, 
Ministerul Transporturilor, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Agriculturii şi 
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Dezvoltării Rurale, C.N.A.I.R, Administraţia Naţională “Apele Române”, S.N.C.F.R, 
mass-media, precum şi către alţi beneficiari contractuali.

În intervalele de valabilitate a atenţionărilor sau a avertizărilor meteorologice 
care vizează ploi importante cantitativ, descărcări electrice şi grindină, ninsori 
abundente şi viscol, prognoza pe regiuni a fenomenului avertizat se actualizează din 
3 în 3 ore. Diseminarea prognozelor și avertizărilor meteorologice se face şi în mod 
direct către public, prin intermediul buletinelor meteorologice cuprinzând 
intervenţia meteorologului de serviciu, buletine filmate în cadrul Administrației 
Naționale de Meteorologie și postate pe site-ul Administraţiei de trei ori pe 
săptămână, pe întreg parcursul anului, sau prin transmisii în direct ori înregistrate la 
posturile de radio și televiziune. În anul 2017, la nivel naţional, au fost emise 114  
mesaje de interes general, dintre care 44 informări, 39 atenţionări cod galben,           
28 avertizări cod portocaliu şi 3 avertizări cod roşu. În ceea ce priveşte activitatea 
de nowcasting, în decursul anului 2017 s-au emis în total 4211 mesaje pentru 
fenomene meteorologice periculoase imediate, dintre care 3651 atenţionări cod 
galben, 556 avertizări cod portocaliu și 4 atenționări cod roșu. 

Dintre acestea, CNPM Bucureşti a emis un total de 707 mesaje                     
(620 atenţionări cod galben, 83 avertizări cod portocaliu și 4 avertizări cod roșu), 
SRPV Bacău a emis 837 de mesaje (695 atenţionări cod galben şi 142 avertizari cod 
portocaliu), precum și 4 informări nowcasting pentru municipiul București, SRPV 
Cluj-Napoca a emis 614 mesaje (529 atenţionări cod galben şi 85 avertizări cod 

portocaliu), SRPV Constanţa a emis 329 de mesaje (290 atenţionări cod galben şi               
39 avertizări cod portocaliu), SRPV Craiova a emis 432 de mesaje (402 atenţionări cod 
galben şi 39 avertizări cod portocaliu), SRPV Sibiu 701 de mesaje (614 atenţionări cod 
galben şi 87 avertizări cod portocaliu), SRPV Timişoara 591 mesaje (501 atenţionări 
cod galben şi 90 avertizări cod portocaliu). 

Scorul de realizare a prognozelor meteorologice cu anticipaţie de 24 de ore 
pentru anul 2017, calculat pentru 6 parametri de prognoză, a fost de 92,23% (faţă 
de 92,09% în 2016), iar cel calculat pentru toţi parametrii prognozei a fost de 
90,05% (faţă de 89,62% în 2016). În ceea ce priveşte scorul de realizare a 
prognozei pentru Bucureşti în cursul anului 2017, cu anticipaţie de 24 de ore, 
acesta a fost de 94,48%.
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În cadrul CNPM a fost înființat Grupul de predicție lunară și sezonieră, ale 
cărui activități de bază sunt:   
a)  predicții numerice extinse (la început, implementare-validare pre-operativă) pe 

intervale de o lună- un sezon- un an, folosind modele climatice regionale de 
rezoluție fină pentru downscalingul regional al prognozelor din modele ESM 
(Earth System Modeling -  modelele cuplate: atmosferă-ocean-sol-criosferă-
chimie-gheață etc.) în cadrul cooperărilor CORDEX;

b)  validarea acestor predicții extinse de rezoluție fină pentru România;
c)  prelucrarea prognozelor sezoniere actuale produse de ECMWF, în scopul furnizării 

probabilității la scară sub-regională (România), element potențial de mare 
interes pentru diferiți beneficiari;

d) estimarea probabilității evenimentelor climatice extreme pentru intervale de  o 
lună-un sezon-un an;

e) analiza regională, specifică sub-regiunilor noastre, a schimbărilor climatice 
pentru România, estimată din cele mai recente modelări (RCP) cu modele globale 
și regionale din bazele de date CORDEX, CMIP5, CMIP5; totodată, în limita puterii 
de calcul disponibile se preconizează downscalingul dinamic la rezoluție fină al 
scenariilor climatice RCP pentru condițiile României.

f) utilizarea outputului prelucrat în diferite colaborări și proiecte în sprijinul și 
beneficiul celor direct interesați (factori de decizie, diverși utilizatori);

g) inițierea unei cooperări în domeniu cu centrele similare din Europa și cu alte 
centre;

h) cooperarea strânsă, operațională, cu meteorologii previzioniști și cu 
departamentele de Climatologie, Agrometeorologie, Modelare Numerică, 
Teledetecție, Fizica  Atmosferei, în proiecte comune.

Monitorizarea stratului de zăpadă şi evaluarea riscului de producere a 
avalanşelor

În cursul anului 2017, activitatea de nivometeorologie s-a desfăşurat în cadrul 
Serviciului Regional de Prognoză a Vremii Sibiu şi la cele patru staţii meteorologice cu 
program nivologic, din zona montană monitorizată, unde se fac observaţii şi 
măsurători asupra stratului de zăpadă: Predeal (1090 m), Sinaia (1510 m) şi Vârful 
Omu (2505 m), din cadrul C.M.R. Muntenia, pentru Munţii Bucegi şi Bâlea-Lac            
(2055 m), din cadrul C.M.R. Transilvania-Sud, pentru versantul nordic al Munţilor 
Făgăraş. Observaţiile nivometeorologice pentru sezonul 2016-217 au început la data 

Variaţia stratului de zăpadă în 
iarna 2016-2017
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de  8 noiembrie 2016 la toate cele patru staţii cu program nivologic şi s-au încheiat în         
31 martie 2017 la staţiile Sinaia şi Predeal şi în 31 mai 2017 la Bâlea-Lac şi Vârful Omu. 
Sezonul nivologic 2017-2018 a debutat la 6 octombrie 2017 la toate cele patru staţii 
care efectuează program nivologic.

În total, în cursul anului 2017, la staţiile meteorologice cu program nivologic       
s-au făcut 1660 de observaţii nivometeorologice zilnice, 94 de sondaje şi profile 
stratigrafice ale stratului de zăpadă, atât la staţiile cu program nivologic, cât şi în 
cadrul proiectului Snowball (11) sau la cursuri de pregătire pe teren (3), au fost 
consemnate 27 cazuri de avalanşe, iar la SRPV Sibiu au fost elaborate 145 buletine 
nivometeorologice zilnice şi 28 informări bisăptămânale privind riscul de avalanşă în 
zonele montane monitorizate (Bucegi şi Făgăraş).

Grosimea maximă a stratului de zăpadă din platforma staţiilor meteorologice cu 
program nivologic s-a înregistrat la Bâlea-Lac în data de 25 aprilie 2017 şi a avut 
valoarea de 231 cm. La celelalte staţii, valorile cele mai mari au fost de 114 cm la 
Vârful Omu (21 aprilie 2017), 72 cm la Predeal (12 ianuarie 2017) şi 27 cm la Sinaia   
(30 decembrie 2016).

Profilele efectuate la toate staţiile meteorologice au arătat existenţa unui grad 
mare de instabilitate, mai ales în lunile ianuarie şi aprilie, când şi riscul de avalanşă 
estimat a fost mai mare. În structura zăpezii s-au regăsit structurile tip placă, dar şi 
cristalele faţetate şi tip cupă.

    

Profilul stratigrafic, graficul temperaturii şi rezistenţei, de la Clăbucet (17.02.2017),
Sinaia (16.02.2017), Valea Cerbului (23.03.2017) şi Bâlea-Lac (01.03.2017)

În cadrul proiectului Snowball, au fost efectuate două campanii (31 ianuarie –         
2 februarie, 2-3 martie 2017) de măsurători nivologice în zona Sinaia – Peştera, din 
Munţii Bucegi, la care, din partea SRPV Sibiu, au participat Cristian Grecu şi Adrian 
Paşol.

Măsurătorile nivologice din 31.01.2017 din Valea Dorului, Munţii Bucegi
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Primele sondaje şi profile stratigrafice ale sezonului 2017-2018 s-au făcut în         
12 octombrie 2017 la Vârful Omu, 4 noiembrie 2017 la Bâlea-Lac şi 20 decembrie 2017 
la Sinaia 1500. La Predeal  nu au fost efectuate măsurători stratigrafice, deoarece 
stratul de zăpadă nu a atins 20 cm. Prima informare nivologică a fost emisă în data de 
8 octombrie 2017, până la sfârşitul anului fiind emise 16 informări şi 29 de buletine 
nivometeorologice. Informările au fost postate pe site-ul oficial al Administraţiei 
Naţionale de Meteorologie şi trimise beneficiarilor (mass-media, formaţii Salvamont, 
prefecturi, consilii judeţene din aria monitorizată).

În flux operativ s-au făcut operaţiuni de colectare, verificare şi corectare a 
datelor transmise de staţiile cu program nivologic. Datele corectate şi validate s-au 
prelucrat cu ajutorul aplicaţiei Gelinivw. Pentru introducerea datelor de observaţie 
s-a utilizat versiunea 3.3.2. a programului Gelinivw. Observaţiile pot fi vizualizate 
sub formă de tabele, de la una la trei săptămâni, sau ca grafice lunare.

  

Gelinivw 3.3.2: Tabel cu datele pe 
3 săptămâni de la Vârful Omu                                           

Luând în considerare riscul maxim de avalanşă estimat, cel mai des folosit a fost 
cel însemnat-3 (73 de zile), moderat-2 (68 de zile), mare-4 (27 de zile), redus-1          
(7 zile) şi foarte mare-5 (2 zile). În procente, acesta se distribuie astfel: însemnat-3 
(38,0 %), moderat-2 (35,4 %), mare-4 (14,1 %), redus-1 (3,6 %) şi foarte               
mare-5 (1,0 %).

Riscul de avalanşă estimat în sezonul 2016-2017

Graficul cu datele lunare                                               
staţia Bâlea-Lac
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Cazuri de avalanşă din cursul anului 2017:

2017.03.05, Bucegi, Valea Morarului, 
foto

 
Radu Manta

 2017.03.05, Făgăraş, Valea Bâlii
 

2017.04.04, Bucegi, Bucşoiul Mic,
 

foto Radu Manta
 

   
2017.05.01, Făgăraş, Valea Bâlii, 

foto Alain Bălău 
2017.05.04, Făgăraş, Valea Bâlii,  

foto  Alain Bălău  
2017.05.09, Făgăraş, Valea Bâlii,  

foto  Paştea Viorel  

   

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

În perioada 17-19 martie 2017, la sediul Clubului Alpin Român din Buşteni, dl. 
Irinel Gheorghe Grigore a susţinut "Cursul de formare în domeniul avalanşelor Maria 
Dana Moțoiu", la care au participat 14 cursanţi.

    

Imagini din timpul măsurătorilor, 18.03.2017

Au fost prezentate la cea de a-9-a Conferinţă Internaţională ″Aerul şi Apa, 
Componente ale Mediului″, de la Cluj-Napoca, din 17-19 martie 2017, lucrările: 
"Synoptic conditions generating important snowfalls and their relation with 
avalanches in 2015-2016 winter" – autori Cristian Grecu, Adrian Paşol, Narcisa Milian, 
Udo Reckerth şi Winter Extreme Events – Romanian Carpathian Avalanches – autori: 
Adrian Paşol, Cristian Grecu, Udo Reckerth.

În perioada 12-15 iunie 2017, la München, doi experţi de la Centrul Meteorologic 
Regional Transilvania Sud  au participat, din partea Administraţiei Naţionale de 
Meteorologie la cea de a 19-a consfătuire a Serviciilor Europene de Prevenire a 
Avalanşelor (19th EAWS - European Avalanche Warning Services meeting), ca unic 
reprezentant al activităţii de nivologie din România. Scopul întâlnirii l-a reprezentat 
schimbul de idei, experienţă şi metode operaţionale pentru programele de prognoză 
a avalanşelor, stabilirea de reguli, reglementări şi standarde comune privind studiul 
zăpezii şi elaborarea buletinelor de risc de avalanşă, în vederea unei cât mai uşoare 
înţelegeri şi utilizări de către beneficiari, colectarea şi stocarea datelor specifice, 
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folosirea metodelor moderne pentru diseminarea informaţiilor şi educarea 
publicului şi utilizarea unui sistem unic de difuzare a informaţiilor (format xml), 
prezentări privind prognoza riscului de avalanşă, precum şi ale activităţi de 
prevenire a avalanşelor. De asemenea, s-au discutat condiţiile de paticipare a ţărilor 
semnatare ale Memorandumului de înțelegere, care a fost instituit pentru a 
consolida în continuare cooperarea dintre membrii EAWS.

În perioada 19-20 iunie 2017, s-a participat la sediul Administraţiei Naţionale de 
Meteorologie din Bucureşti la întâlnirea cu reprezentanţi ai Jandarmeriei Montane, 
formaţiilor Salvamont şi cluburilor alpine, pentru a stabili posibilităţile de 
colaborare privind activitatea de nivologie. Extinderea reţelei de nivologie vizează  
începerea observaţiilor şi măsurătorilor nivologice la staţiile de munte Călimani, 
Ceahlău, Iezer, Vlădeasa, Ţarcu, Semenic şi Parâng, amplasate în zone cu risc ridicat 
de producere a avalanşelor.

Reţeaua staţiilor nivologice

2. Activităţi ale Laboratorului de Coordonare a Reţelei, Sateliţi, Staţii 
Meteo şi Prognoză Nowcasting

Meteorologie Radar

În afara activităţii operative de bază, care urmăreşte să asigure funcţionarea 
sistemelor radar şi diseminarea informaţiilor radar către Centrul Naţional de 
Prognoză Meteorologică şi către diverşi beneficiari, în cursul anului 2017 s-au 
desfăşurat şi activităţi de cercetare. 



23

RAPORT ANUAL 2017

Cele mai importante tematici abordate au vizat adaptarea algoritmilor radar 
pentru identificarea condiţiilor de vreme severă în România şi dezvoltarea tehnicilor 
de analiză şi avertizare nowcasting ale fenomenelor meteorologice extreme.

Astfel, studiile de cercetare s-au concentrat pe evaluarea strategiei de scanare 
a radarelor meteorologice, în special pe evaluarea detecţiei radar la diferite niveluri 
de înălţime (până la 3000 de metri) în atmosferă, faţă de înălţimea suprafeţei solului 
din zona de acoperire. A fost dezvoltat un algoritm de calcul care include datele de 
blocaj ale fascicului radar şi înălţimea terenului. Studiul a fost realizat deoarece 
evaluarea acoperirii radar pentru diferite intervale de altitudine de deasupra solului 
reprezintă o informaţie foarte utilă pentru cunoaşterea limitărilor şi a potenţialului 
de detecţie în ceea ce priveşte sistemele noroase si, implicit, câmpul de precipitaţii 
asociat, cu ajutorul radarului meteorologic, realizându-se astfel o analiză 
îmbunătăţită a situaţiei meteorologice din aria de acoperire a unei instalaţii radar.  

Acoperirea radarului Doppler Timişoara WSR-98D sub 3000 m deasupra nivelului solului
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În anul 2017, membrii grupului Radar s-au implicat în activităţi didactice 
organizate la nivel naţional şi internaţional.

 (15 martie – 2 iunie 2017) a fost susţinut în cadrul 
cooperării dintre EUMETCAL şi DWD. OMM şi EUMETCAL au sponsorizat cu 
generozitate participanţii la curs proveniţi din ţări aflate în tranziţie. Cursul a fost de 
tip mixt, ceea ce înseamnă că opt subiecte au fost acoperite în cursul etapei online 
(studiu individual şi prezentări live, teste şi teme pentru cursanţi), iar cursanţii au 
participat la o etapă de o săptămână de prezenţă în sala de curs, la centrul de 
pregătire al DWD de la Langen. Cursanţii au fost împărţiţi în două categorii: a) cu 
participare exclusiv online, b) cu participare atât la etapa online, cât şi la etapa de 
prezenţă în sala de curs. Aceasta a permis participarea mai multor cursanţi: 24 – la 
etapa online şi 16 – la ambele etape. În fotografia de grup de mai jos sunt 16 cursanţi 
şi 5 instructori din 12 ţări europene. România a fost reprezentată atât de cursanţi, 
cât şi de instructori.   

Cursul EUMETCAL de Aplicaţii ale radarului meteorologic în prognoza imediată  
pentru meteorologi previzionişti

 

Fotografie de grup din etapa de prezenţă în sală, la cursul pentru meteorologi previzionişti 
EUMETCAL– 2017 de Aplicaţii ale radarului meteorologic în prognoza imediată
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Meteorologie Satelitară

În anul 2017, atenţia s-a îndreptat în special către asigurarea unei 
disponibilităţi sporite a datelor şi produselor satelitare, către implementarea unei 
noi unelte de vizualizare, către adăugarea de produse noi în lanţul de procesare 
operaţională şi către activitatea de cercetare-proiectare.

Din luna februarie 2017, Administraţia Naţională de Meteorologie este membru 
al consorţiului NWCSAF (Prognoza pe durată scurtă şi foarte scurtă), în faza CDOP-3 
(Dezvoltare continuă şi operaţiuni), Grupul de Meteorologie Satelitară conducând 
activităţile din proiect atribuite partenerului din România.

Administraţia Naţională de Meteorologie răspunde de realizarea unor sarcini 
specifice în ceea ce priveşte evaluarea calităţii produselor NWC SAF: compararea 
produselor comune GEO/PPS şi studierea impactului modelului NWP utilizat, precum 
şi dezvoltarea produselor-prototip pentru realizarea noului instrument MTG-LI, care 
va fi instalat la bordul MTG-I.

Sistemul de procesare a recepţiei satelitare a beneficiat de lucrări sistematice 
de întreţinere, atât în domeniul hard, cât şi în domeniul soft, ceea ce a condus la 
funcţionarea sa aproape neîntreruptă. Produsele satelitare de la EUMETSAT NWCSAF, 
OSISAF, LANDSAF, HYDROSAF, CLIMATE SAF şi ACSAF au fost  adăugate în lanţul de 
procesare.

Întrucât majoritatea datelor satelitare sunt produse-imagine, a devenit 
evidentă necesitatea utilizării unui instrument pentru vizualizare, în condiţiile în 
care volumele de date sunt în continuă creştere. ADAGUC este o sursă deschisă în 
sistemul de informaţii geografice, dezvoltată de către KNMI pentru vizualizarea 
fişierelor netCDF prin Internet. Serverul ADAGUC a fost instalat, configurat şi testat 
cu diverse tipuri de date satelitare. Mai trebuie lucrat la automatizarea şi 
vizualizarea achiziţionării datelor.

Reţeaua pentru Umiditatea Solului în România (RSMN) – constituită în cadrul 
proiectului ASSIMO şi menţinută în stare de funcţionare de către Grupul de 

MSG-3 Culori naturale RGB, 23.01.2017, 11:00 UTC
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Meteorologie Satelitară, furnizează date in-situ pentru calibrarea/validarea 
misiunilor satelitare (SMOS/SMAP/ASCAT) destinate măsurării umidităţii solului. 
Datele RSMN sunt accesibile în Reţeaua Internaţională de Măsurare a Umidităţii 
Solului. Produsele satelitare au fost validate zilnic cu date RSMN. 

Membrii grupului de Meteorologie Satelitară au reprezentat România la 
întâlnirile EUMETSAT STG-SWG, STG-AFG, DPG şi pentru Licenţierea Agenţilor. Un 
tânăr cercetător a participat la Şcoala de Toamnă organizată de EUMETSAT.

A continuat activitatea în cadrul a cinci proiecte internaţionale, trei dintre 
acestea desfăşurându-se sub conducerea Grupului de Meteorologie Satelitară şi au 
fost trimise două propuneri de proiect ESA.

Membrii Grupului au participat la Conferinţa EUMETSAT, la Workshopul Grupului 
Consultativ MTG LI şi la Workshopul pentru validarea şi aplicarea datelor de umiditate 
a solului.

Reţeaua Naţională de Staţii Meteorologice

Observații meteorologice de suprafață

Pe tot parcursul anului 2017, în rețeaua națională de stații meteorologice au 
fost efectuate observații și măsurători sinoptice și climatologice la toate cele        
158 stații meteorologice, observații și măsurători agrometeorologice la stațiile 
meteorologice cu program agrometeorologic, observații și măsurători actinometrice 
(radiație solară) - la staţiile meteorologice cu program radiometric, observații și 
măsurători asupra stării mării - de către staţiile amplasate pe litoralul Mării Negre, 
observaţii şi măsurători aerologice şi observaţii şi măsurători nivometrice - la staţiile 
de munte. 

De asemenea, posturile meteorologice au efectuat măsurarea zilnică a 
cantităţilor de precipitaţii, determinarea grosimii stratului de zăpadă în sezonul rece 
al anului, identificarea fenomenelor meteorologice periculoase şi transmiterea 
mesajelor corespunzătoare către staţiile meteorologice corespunzătoare. Toate 
staţiile meteorologice au beneficiat de aparatură meteorologică automată, 
realizându-se monitorizarea orară permanentă cel puţin a parametrilor de bază: 
temperatura aerului, presiunea atmosferică, umezeala relativă a aerului, viteza şi 
direcţia vântului. În dotarea stațiilor meteorologice automate mai sunt incluse 
traductoare specilizate pentru efectuarea de măsurători automate de: radiație 
solară globală, radiaţie difuză și netă, durată efectivă de strălucire a Soarelui, 
vizibilitate orizontală și fenomene meteorologice, grosime a stratului de zăpadă. În 
situaţia manifestării unor fenomene meteorologice deosebite, aparatura automată 
furnizează în plus informaţii specifice de alertare despre viteza şi direcţia vântului, 
cantitatea şi intensitatea precipitaţiilor atmosferice, vizibilitatea orizontală pe 
diferite praguri, în funcţie de amplasarea staţiei meteorologice.

Şi în anul 2017 România a transmis în fluxul internaţional în reţeaua RBSN 
(Regional Basic Synoptic Network) date de la 23 de staţii iar în reţeaua RBCN 
(Regional Basic Climatic Network) date de la 14 de staţii.

RAPORT ANUAL 2017
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Figura 1. – Staţia meteorologică de la Călimani

Colectivul Coordonare Rețea Meteo din cadrul Laboratorului de Coordonare a 
Rețelei de Radare, Sateliți, Stații Meteo și Tehnici de Prognoză Nowcasting a avut în 
vedere pe tot parcursul anului 2017 recuperarea și actualizarea permanentă a 
metadatelor stațiilor și posturilor meteorologice, necesare programelor de validare 
a datelor meteorologice actuale și istorice. Pe tot parcursul anului 2017 s-a menținut 
un contact permanent cu O.M.M. referitor la actualizările codurilor şi ghidurilor 
meteorologice.

De exemplu, 85,0% din mesajele meteorologice elaborate la nivelul stațiilor 
meteorologice au reprezintat mesaje sinoptice, 4,0% au fost mesaje ALERT             

Figura 2. - Ponderea tipurilor de mesaje meteorologice elaborate de către 
stațiile meteorologice din rețeaua națională în 2017

Synoptic messages

Warning messages

CLIMAT I si II messages

AGROMETEO Messages

CLIMAT WMO messages

Nivological information
Pecipitation messages

Precipitation warning 

messages

Administrative messages
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(de tip avertizări, agravări, meteor roşu) naționale asupra fenomenelor 
meteorologice periculoase care s-au manifestat la stațiile meteorologice, 5,6% au 
conținut date climatologice necesare alimentării continue a bazei naţionale de date 
prin intermediul mesajelor CLIMAT I și II, 1,7 % au reprezentat informațiile transmise 
de către posturile pluviometrice, 0,1 % informațiile referitoare la măsurătorile de 
nivologie şi 0,1% s-au referit la situaţii în care s-au manifestat fenomene 
meteorologice deosebite (fig. 2).

 

Versiunea operaţională curentă a modelului numeric pe arie limitată ALARO este 
ALARO-0 cycle 40t1, cu următoarele caracteristici: versiunea de model cy40t1 
începând cu 1 aprilie 2016, rezoluţie orizontală de 6,5 km, 60 de niveluri verticale, 
240x240 puncte de grilă, pas de integrare în timp de 240s. Condiţiile iniţiale şi la 
limită provin din modelul global ARPEGE, cu frecvenţa orară de 3 ore, 4 integrări 
zilnice la orele 00.00 UTC (78 ore anticipaţie), 06.00 UTC (54 ore anticipaţie),            
12.00 UTC (66 ore anticipaţie) şi 18.00 UTC (18 ore anticipaţie). În ultimii ani, 
cercetătorii din cadrul grupului ALADIN din Administraţia Naţională de Meteorologie, 
în colaborare cu consorţiul RC-LACE, au dezvoltat un pachet de vizualizare a 
prognozelor numerice, pachet bazat pe bibliotecile grib_api, perl şi ncl-ncar. 

Pe parcursul anului 2017, au fost realizate simulări numerice pentru stabilirea 
unei configurații optime a sistemului multi-model dezvoltat în Administrația 
Națională de Meteorologie, bazat pe ieșirile modelelor numerice de prognoză a 
vremii pe arie limitată ALARO și COSMO. În urma rezultatelor obţinute, ansamblul 
multi-model cu 4 membri a fost introdus în regim operațional, acesta fiind disponibil 
centrelor meteorologice de prognoză a vremii printr-o interfață de pagină web.

Principalele activităţi de cercetare se desfăşoară în cadrul consorţiilor ALADIN şi RC-
LACE. În ceea ce priveşte aria de prognoză, au fost stabilite configurațiile 
preliminare ale noii versiuni a modelului ALARO pentru prognoza de ansamblu 
ALADIN-LAEF. Ca urmare a îmbunătăţirii rezoluţiei orizontale a ansamblului de 
prognoză ECMWF (de la 25 km la 18 km), rezoluţia ansamblul ALADIN-LAEF va creşte 
de la aproximativ 11 km la 5 km. Pe lângă activitatea operativă şi de cercetare şi 
dezvoltare desfăşurată în cadrul Administraţiei Naţionale de Meteorologie, 
cercetătorii grupului ALADIN participă la proiectele desfăşurate în cadrul consorţiilor 
ALADIN şi RC-LACE. Acestea includ îmbunătăţirea tehnicilor de asimilare de date 
utilizate în cadrul consorţiilor şi asimilarea unui sistem RUC, precum şi asimilarea de 
observaţii disponibile în sistemul OPLACE. Având în vedere rezoluţia spaţială 
crescută a modelelor NWP la mezoscară, la Institutul de Meteorologie şi Geodinamică 
din Viena (ZAMG) s-a lucrat pentru îmbunătăţirea unui sistem de prognoză imediată 
având la bază NWP (AROME Nowcasting), cu un ciclu actualizat de asimilare orară. 

3. Activităţi ale Laboratorului de Modelare Numerică

Grupul ALADIN

Activităţi Operaţionale

Activităţi de Cercetare
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Grupul COSMO

Activităţi Operaţionale şi de Cercetare

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Modelul COSMO (Consortium for Small Scale Modelling) este integrat în regim 
operațional de patru ori pe zi (cu date de intrare pentru orele 00.00,  06.00, 12.00  şi                  
18.00 UTC), la două rezoluții spaţiale: 7 km şi 2,8 km. Folosind o rezoluție orizontală 
de 7 km, modelul COSMO este integrat pentru o anticipație de 78 de ore (rulările           
00.00 şi 12.00 UTC), respectiv 48 ore (rulările 06.00 şi 18.00 UTC). Domeniul de 
integrare este compus din 201x177 puncte de grilă cu 40 de niveluri verticale. 
Condiţiile inițiale şi la limită sunt obţinute prin interpolarea numerică a rezultatelor 
modelului global ICON, furnizate în regim operativ de  către serviciul meteorologic 
Deutscher Wetterdienst (DWD) din Germania.

Pentru rularea la o rezoluție spațială fină (2,8 km) sunt folosite rezultatele 
numerice obținute în urma integrării modelului la rezoluția de 7 km. Modelul COSMO 
la 2,8 km, rulează pentru o anticipație de 30 de ore (rularile 00.00 12.00 şi            
18.00 UTC), respectiv 18 ore de anticipaţie (rularea 06.00 UTC). Domeniul de 
integrare numerică este format din 361x291 puncte de grilă cu 50 de niveluri 
verticale.

În activitatea operațională desfășurată în cadrul Administrației Naționale de 
Meteorologie, pentru integrarea modelului COSMO la ambele rezoluţii spaţiale 7 km 
şi 2,8 km se folosește asimilarea de date de tip nudging pentru observaţiile de tip 
synop disponibile până la momentul inițierii integrării modelului.

Pe parcursul anului 2017 au fost desfășurate următoarele activități:

Integrarea noilor date topografice ICON în procedura de rulare operațională a 
versiunii de interpolare int2lm_150611_2.02 a modelului COSMO în două etape 
(fig. 1).
Extinderea la 48 de ore a perioadei de anticipație pentru integrările COSMO-7 km 
(rulările 06.00, 18.00 UTC), respectiv 30 de ore pentru COSMO-2,8 km (rularea             
18.00 UTC).
Implementarea, evaluarea şi integrarea în sistemul operaţional de prognoză 
numerică a vremii COSMO a ultimei versiuni de interpolare int2lm_170806_2.04a.
Dezvoltarea unor proceduri operative de post-procesare pentru reprezentarea 
grafică a unor noi câmpuri de prognoză numerică: vântul maxim la 10m suprapus 
peste câmpul de zăpadă cumulată, grosimea stratului de zăpadă, meteograme 
orare pentru diverse amplasamente din țară până la anticipația de 78  de ore.
Implementarea unui sistem de prognoză pentru transportul de zăpadă la sol şi 
riscul de apariţie a ceţii, utilizând prognozele numerice ale modelului COSMO.

Pe lângă activitatea operativă şi de cercetare şi dezvoltare desfăşurată la 
Administraţia Naţională de Meteorologie, cercetătorii grupului COSMO au participat 
activ şi la proiectele prioritare derulate de Consorţiul COSMO: CDIC (Comparison of 
the Dynamical cores of ICON and COSMO), PT NWP  (Numerical Weather Prediction 
Meteorological Test Suite) şi SPRT (SuPpoRT Activities).
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Sistemul de prognoză operativă a difuziei şi a transportului poluanţilor la 
scară naţională şi locală are la bază modelul Gaussian de dispersie a poluanţilor 
radioactivi INPUFF (Integrated PUFF), care simulează dispersia unor substanţe 
emise de surse punctuale continue, intermitente sau instantanee, într-un câmp de 
vânt variabil. Modelul INPUFF utilizează informaţiile meteorologice referitoare la 
câmpul de vânt provenite din ieşirile modelului numeric de prognoză a vremii pe 
arie limitată COSMO. În cadrul Administraţiei Naţionale de Meteorologie, sistemul 
COSMO-INPUFF a fost integrat zilnic la ora 00.00 UTC. 

Îmbunătățirea aplicației 'diagProg' de preluare/introducere şi validare a datelor 
de diagnoză şi prognoză –  Aplicația cu interfață grafică 'diagProg' are scopul de a 
simplifica analiza şi de a corela diagnoza unei zile (fișierele cu textul de prognoză 
şi diagnoză) şi introducerea datelor în fișierele aplicațiilor operaţionale de 
verificare.
Implementarea metodei SAL de verificare calitativă a prognozelor cantităților de 
precipitații.
Dezvoltarea şi implementarea în activitatea operativă a unor metode noi de 
verificare a prognozelor modelelor numerice – metoda GRID-STAT şi metoda MODE 
pentru parametrul precipitaţii cumulate în 24 de ore, folosind pachetul de 
verificare Metv 5.0 dezvoltat de National Center for Atmospheric Research 
(NCAR).
 Dezvoltarea de aplicații pentru adaptarea statistică a ieșirilor modelului numeric 
COSMO. Pentru îmbunătățirea prognozei modelului numeric COSMO în punctele în 
care se fac observații zilnice (stațiile meteo) s-a început dezvoltarea unor 
aplicații care să implementeze un model statistic bazat pe metoda regresiei 
liniare multiple. Astfel, se va corecta statistic prognoza modelului pentru fiecare 
stație și pentru fiecare anticipație, pentru diferiţi parametri meteorologici.

Grupul AMASC

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ
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Figura 1. Diferenţa dintre cele două seturi de date de topografie pentru modelul global ICON



Produsele elaborate în cadrul Laboratorului de Agrometeorologie includ 
pachete de bază şi pachete specializate, în funcţie de utilizator şi de suprafaţă, 
astfel:
1.Produse standard

Ÿ Diagnoza agrometeorologică la nivel de ţară / zonă agricolă / judeţ;

Ÿ Prognoze agrometeorologice la nivel de ţară / zonă agricolă;

Ÿ Distribuţia spaţio-temporală la nivel naţional a parametrilor agro-
meteorologici;

- temperatura medie a solului; 
- cantităţile de precipitaţii pe intervale de interes agricol;
- intensitatea şi durata fenomenului de căldură caniculară;
- indicele de severitate a sezonului de iarnă/unităţi de frig şi de îngheţ;

3
 - rezerva de umiditate din sol (m /ha) în culturile de grâu de toamnă şi 

de porumb (deficit / surplus de apă).
2. Pachet de bază

Ÿ Diagnoza elementului agrometeorologic / zi;

Ÿ Diagnoza elementului agrometeorologic / săptămână;

Ÿ Diagnoza elementului agrometeorologic / decadă;

Ÿ Diagnoza agrometeorologică / lună;

Ÿ Diagnoza agrometeorologică / sezon (primăvară, vară, toamnă, iarnă);

Ÿ Diagnoza agrometeorologică / an agricol;

Ÿ Prognoze agrometeorologice / săptămână;

Ÿ Estimări agrometeorologice / lună. 
3. Pachet specializat, pentru o singură specie (cereale de toamnă, viţa de vie, pomi 

fructiferi)

ŸDiagnoza elementului agrometeorologic / zi;

ŸDiagnoza elementului agrometeorologic / săptămână;

ŸDiagnoza elementului agrometeorologic / decadă;

ŸDiagnoza agrometeorologică / lună;

ŸDiagnoza agrometeorologică / sezon (primăvară, vară, toamnă, iarnă);

ŸDiagnoza agrometeorologică / an agricol;

Ÿ Prognoze agrometeorologice/ săptămână;

Ÿ Estimări agrometeorologice / lună.
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Ÿ Prognoze fenologice (răsărire, germinare, înflorire, maturitate) / grâu de 
toamnă, porumb, floarea soarelui, tei, salcâm).

4. Buletin agrometeorologic

Ÿ Diagnoze/ prognoze agrometeorologice / săptămână/ la nivel naţional;

Ÿ Diagnoze/prognoze agrometeorologice / săptămână/ zonă agricolă;

Ÿ Recomandări specializate privind muncile agricole, în funcţie de evoluţia 
condiţiilor agrometeorologice.

5. Studii specializate de agrometeorologie, pe bază contractuală

Ÿ Fenomene meteorologice extreme cu impact negativ asupra principalelor 
caracteristici agricole, probleme de risc agroclimatic;

Ÿ Clasificarea fenomenelor de risc agroclimatic: termic (brumă, îngheţ de 
iarnă, caldură caniculară, ger), hidric (secetă, umditate excesivă, ploi 
torenţiale) şi mecanic (vânt puternic, furtună, vijelie etc.).

Ÿ Analiza frecvenţei pe grupări de intensitate (valori cumulate)  şi a duratei 
factorilor de risc / stresul agrometeorologic, pe baza analizei unui şir lung 
de date climatice, evaluarea riscului în funcţie de intensitatea, modul de 
acţiune, frecvenţa, probabilitatea şi durata factorilor perturbatori în ceea 
ce priveşte producţia agricolă.

Ÿ În cursul anului 2017, în Laboratorul de Agrometeorologie, cercetarea în 
domeniul  impactului schimbărilor climatice s-a realizat în cadrul unor 
proiecte şi programe. Cele mai importante programe au fost:

Ø

analiza dinamicii parametrilor meteorologici cu impact in agricultură”;
Ø A.IV.8- „Implementarea și gestionarea infrastructurii rețelei naționale de 

meteorologie și dezvoltarea de aplicații dedicate în contextul 
schimbărilor climatice actuale și previzibile, prin Aplicația Națională”;

Ø A.I.4- „Sinteza evoluţiei condiţiilor agrometeorologice în anul agricol 
septembrie 2016 – august 2017”;

Ø A.III.5- „Perfecţionarea metodelor de evaluare şi predicţie a impactului 
fenomenelor meteorologice extreme (secetă, exces de umiditate, arşiţă, 
caniculă, ger, grindină etc.) asupra culturilor agricole pentru dezvoltarea 
de servicii agroclimatice”.

Pe parcursul perioadei ianuarie-decembrie 2017, Programul Agrometeorologic 
Operaţional şi de deservire a informaţiilor de specialitate din cadrul temei A.II.5, 
a cuprins realizarea principalelor produse agrometeorologice: 52 Buletine 
Agrometeorologice, care cuprind diagnoza agrometeorologică săptămânală, 922 
hărţi de umiditate, temperatură, precipitaţii şi indicatori specifici culturilor agricole 
din România. 

De asemenea, s-au elaborat prognoze agrometeorologice regionale 
săptămânale, diagnoze şi prognoze agrometeorologice săptămânale sau lunare, 
pentru utilizatorii de profil agricol, cum ar fi revistele de specialitate, ce conţin 

A.III.5- „Activităţi agrometeorologice operaţionale în ceea ce priveşte 
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informaţii despre evoluţia condiţiilor meteorologice şi agrometeorologice din 
intervalele de referinţă şi recomandări în vederea efectuării lucrărilor în câmp, în 
funcţie de gradul de aprovizionare cu apă a solurilor şi starea fito-sanitară a 
culturilor agricole la nivelul întregii ţări (75 produse agrometeorologice de 
specialitate): Revista „Profitul Agricol”, Revista „Ferma”: 12 prognoze agrometeo-
rologice lunare la nivelul întregii ţări, pentru culturile de câmp şi pomi-viticole; 
Asigurări GROUPAMA: 12 diagnoze agrometeorologice şi estimări meteorologice 
lunare la scara întregii ţări pentru culturile de câmp şi pomi-viticole, precum şi 
actualizarea zilnică pe pagina web a Administraţiei Naţionale de Meteorologie   
(http://www.meteoromania.ro) a informaţiilor privind prognoza agrometeorologică 
(interval de anticipaţie de 7 zile). 

În cadrul temei de cercetare A.IV.8 Implementarea și gestionarea 
infrastructurii rețelei naționale de meteorologie și dezvoltarea de aplicații dedicate 
în contextul schimbărilor climatice actuale și previzibile, prin Aplicația Națională, în 
perioada ianuarie – decembrie 2017 s-au recepționat de la cele 66 de stații 
meteorologice incluse în sistemul de monitoring agrometeorologic la nivel național 
53 de informări de fenologie săptămânale, transmise în fiecare zi de miercuri, până 
la ora 11.00, cu excepția situațiilor speciale de natură tehnică/funcțională etc., 
atunci  când termenul limită de transmitere a datelor de fenologie la nivel de stație 
este ziua de miercuri, până la ora 16.00. Raportările fenologice includ informații 
detaliate despre culturile de grâu, porumb, rapiță, floarea-soarelui, cartof, sfeclă de 
zahăr, precum și despre cele pomi-viticole, referitoare la faza vegetativă, număr de 
frunze, unifomitate și vigurozitate, grad de îmburuienare, culoare, densitate, 
boli/dăunători etc.

Tema A.III.5 Perfecţionarea metodelor de evaluare şi predicţie a impactului 
fenomenelor meteorologice extreme (secetă, exces de umiditate, arşiţă, 
caniculă, ger, grindină etc.) asupra culturilor agricole pentru dezvoltarea de 
servicii agroclimatice a cuprins analiza indicatorilor de risc hidric cu impact asupra 
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culturilor de grâu de toamnă din România. Au fost selectate şi prelucrate date 
agrometeorologice, respectiv cantităţi de precipitaţii, precipitaţii căzute în interval 
de 24 de ore şi rezerve de umiditate în cultura grâului de toamnă, înregistrate la 
staţiile meteorologice cu program agrometeorologic reprezentative pentru teritoriul 
agricol al României. Valorile parametrilor agrometeorologici au fost organizate din 
punct de vedere al intervalelor specifice pentru agricultură (septembrie-octombrie, 
noiembrie-martie, mai-iunie, aprilie-octombrie şi septembrie-august) şi pe decenii 
(1961-1970, 1971-1980, 1981-1990, 1991-2000, 2001-2010, 2011-2015, 1961-2015), 
comparaţia realizându-se cu perioada de referinţă 1981-2010. Rezervele de 
umiditate în cultura grâului de toamnă au fost exprimate în procente din Capacitatea 
de Apă utilă a solului (CAu), în perioada efectuării lucrărilor de semănat             
(luna septembrie / adâncimea de sol 0-20 cm) şi în intervalul de consum maxim faţă 
de apă al plantelor (lunile mai şi iunie / adâncimea de sol 0-100 cm).
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În Secţia de Climatologie lucrează 20 de experţi şi cercetători, care integrează 
monitorizarea climatică (fig. 1), analiza măsurătorilor in-situ, datele de reanaliză, 
produsele satelitare şi rezultatele modelelor, pentru a furniza servicii în funcţie de 
nevoile utilizatorilor. Cercetarea climatică derulată in Secţia de Climatologie oferă 
un suport ştiinţific solid, iar serviciile climatice furnizate se îmbunătăţesc continuu. 
Câteva exermple de servicii şi produse climatice sunt:  seturi şi indicatori de date 
climatice gridate cu rezoluţie fină (10 km x 10 km şi 1 km x 1 km), care acoperă 
teritoriul României, informaţii legate de climă pentru cartarea riscului de producere 
a valurilor de căldură şi a secetelor (fig. 2) şi evaluări climatice la scări de timp de la 
lunară şi sezonieră, la inter-decenală şi seculară.

Activităţile de monitorizare referitoare la anul 2017 au relevat că temperatura 
medie a aerului la nivel naţional (9,9ºC) a fost cu 0,7ºC mai mare decât normala 
climatologică (1981-2010). Abateri negative ale temperaturilor medii lunare ale 
aerului faţă de normala climatologică s-au consemnat în trei din cele 12 luni ale 
perioadei analizate, fiind cuprise între 0,3ºC în luna mai şi 3,9ºC în ianuarie. În 
celelalte nouă luni ale anului, temperatura medie a aerului, la nivel naţional,  a fost 
mai mare decât normala climatologică, fiind consemnate abateri cuprinse între 0,1ºC 
în octombrie şi 3,4ºC în martie.  

CLIMATOLOGIE

RAPORT ANUAL 2017

35

Figura 1.  Cantitatea anuală de precipitaţii pe teritoriul României în anul 2017
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Cantitatea de precipitaţii acumulată în anul 2017, exprimată ca medie la 
nivelul întregii ţări (673,5 mm), a fost cu doar 6% mai mare decât normala 
climatologică (1981-2010). Abaterile cantităţilor de precipitaţii au fost pozitive în 
patru din cele 12 luni ale anului analizat, fiind cuprinse între 2% în februarie şi 73% în 
octombrie, în timp ce abateri negative s-au consemnat în alte patru luni, ianuarie, 
martie, iunie şi august, fiind cuprinse între 12% în martie şi 37% în ianuarie.

Pe parcursul anului 2017 s-a realizat o analiză a variabilităţii şi schimbării în 
ceea ce priveşte seceta, în cinci bazine hidrografice. Analiza tendinţei lineare a 
Indexului Palmer de Severitate a Secetei (PDSI), calculate prin utilizarea mediei 
ansamblului multi-model, scoate în evidenţă tendinţa către condiţii de secetă în 
toate cele cinci bazine, în doua scenarii ale concentraţiilor (RCP 4.5 şi RCP 8.5)          
(fig. 2). În timpul verii, valorile PDSI mediate la nivel de bazin sunt mai scăzute cu 
2,98 şi respectiv 2,67 în bazinele Argeşului şi Siretului, pe intervalul 1970-2100, în 
scenariul RCP 8.5. O scădere cu două unităţi a PDSI este în concordanţă cu tranziţia 
de la condiţii normale la condiţii de secetă moderată sau de la secetă moderată la 
secetă extremă. De asemenea, este evidentă o puternică variabilitate decenală în 
proiecţiile pentru viitor ale PDSI.

Figura 2. Valorile lunare ale Indexului Palmer de Severitate a Secetei (PDSI), mediate pentru 
bazinul râului Argeş. PDSI a fost calculat utilizând un ansamblu multi-model compus din cinci 

membri (banda gri). Linia neagră reprezintă media ansamblului multi-model

Alte activităţi de cercetare ale Secţiei de Climatologie vizează domeniile 
modelării vântului pentru ferme eoliene şi clădiri, studii asupra variaţiilor şi 
tedinţelor diferitelor variabile meteorologice (inclusiv ale extremelor climatice), 
controlul calităţii şi omogenizarea datelor, precum şi interpolarea spaţială pentru 
hărţi şi seturi de date gridate.  

Cercetătorii din Secţia de Climatologie sunt implicaţi în mod curent în patru 
proiecte europene. În 2017, ei au publicat nouă articole în reviste indexate în Web of 
Science, două cărţi şi două capitole de carte. Cercetătorii climatologi au fost, de 
asemenea, implicaţi în activităţi legate de IPCC şi UNFCCC şi în colaborarea cu mass-
media, contribuind cu informaţii climatice în emisiuni radio şi TV.  
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În cursul anului 2017 activitatea de cercetare a Observatorului de Fizica 
Atmosferei şi Poluarea Aerului s-a axat pe perfecţionarea modelelor de evaluare a 
dispersiei şi a transportului poluanţilor în atmosferă la scară locală şi regională.

În anul 2017 s-a urmărit îmbunătăţirea determinării înălţimii de amestec a 
stratului limită planetar prin analizarea profilelor verticale ale temperaturii şi ale 
temperaturii potenţiale obţinute din radiosondajele de la staţia aerologică Afumaţi. 
În acest scop, au fost determinate radiosondajele de ora 00.00 UTC şi de ora             
12.00 UTC, din perioada ianuarie  – noiembrie 2017, care prezintă inversiuni de 
temperatură de la sol şi apoi, pentru fiecare astfel de inversiune, au fost calculate 
tăria şi adâncimea inversiunii, precum şi gradientul de temperatură potenţială 
corespunzător stratului de inversiune. Se urmăreşte caracterizarea inversiunilor de 
la sol din radiosondajele de la Afumaţi pe o perioadă de cel puţin cinci ani 
consecutivi, pentru a putea folosi aceste date la parametrizarea stratului limită 
planetar.

Majoritatea inversiunilor au apărut în radiosondajele de ora 00.00 UTC             
(17 în ianuarie, 15 în februarie, 18 în martie, 16 inversiuni în aprilie, 16 în mai, 19 în 
iunie, 27 în iulie, 23 în august, 24 în septembrie, 22 în octombrie, 10 în noiembrie); 
radiosondajele de ora 12.00 UTC au înregistrat câte o inversiune în februarie, aprilie, 
iulie şi septembrie, două inversiuni în ianuarie, în mai şi în noiembrie şi nicio 
inversiune în martie, iunie, august şi octombrie.

În tabelul 1 sunt prezentate pentru fiecare lună ianuarie-noiembrie a anului 
2017 următoarele caracteristici ale tăriei inversiunilor obţinute din radiosondajele 
de ora 00.00 UTC Afumaţi: valorile minimă şi maximă, valoarea medie, precum şi 
intervalul care conţine cele mai multe valori.  

Tab 1. Caracteristicile tăriei inversiunilor de la sol din lunile ianuarie-
noiembrie 2017 obţinute din radiosondajele de ora 00.00 UTC - Afumaţi

Luna  Minima-Maxima [ºC] Valoarea medie [ºC] Intervalul cu cele mai multe 
valori  

Ianuarie 0,7 -14,1 6,6 29% între 6 – 10 ºC 
Februarie 0,4-12,7 5,8 40% între 6 – 10 ºC 
Martie 1,2- 7,8 4,5 44% între 1 – 4 ºC 
Aprilie 1-   7,4 5 50% între 4 – 6 ºC 
Mai 0,4 – 6,8 4,5 50% între 4 – 6 ºC 
Iunie 0,8 – 8,4 3,9 47% între 1 –  4 ºC 
Iulie 0,4 – 10,4 4,1 48% între 1 –  4 ºC 
August 0,2 – 9,8 5,6 48% între 4 –  6 ºC 
Septembrie 0,2-10 4,6 29% între 1 –  4 ºC 

29% între 4 –  6 ºC 
29% între 6 – 10 ºC 

Octombrie 1,6-11,8 6,1 41% între 6 – 10 ºC 
Noiembrie   0,8 – 6,1 3,5 40% între 1 –  4 ºC 

40% între 4 –  6 ºC 
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Valoarea maximă a tăriei inversiunilor de la sol din ianuarie-noiembrie 2017, 
ora 00.00 UTC, la Afumaţi a fost de 14,1 ºC şi s-a atins pe 16 ianuarie 2017, la ora 
00.00 UTC (vezi fig. 1).

Tăria inversiunilor de la sol din 2017, ora 12.00 UTC, s-a situat între 0,2ºC şi 1ºC 
în perioada aprilie-noiembrie, a atins maximul în ianuarie (3,8ºC) şi valoarea de 
1,2ºC în februarie; martie nu a avut inversiuni de la sol la ora 12.00 UTC. 

Valoarea minimă a tăriei inversiunilor (0,4ºC) din mai 2017, ora 00.00 UTC, a 
corespuns unui minim de presiune la sol (997 hPa); valoarea minimă a adâncimii 
inversiunilor din iunie 2017, la ora 00.00 UTC, (11 m, pe 25 iunie) a corespuns valorii 
minime a tăriei inversiunii (0,8ºC) atunci când şi diferenţa de temperatură 
potenţială a fost mai mică; valoarea minimă a adâncimii inversiunilor din august 
2017, ora 00.00 UTC, (19 m) s-a atins pe 14 august, corespunzător valorii minime a 
tăriei inversiunilor (0,2ºC); valoarea minimă a adâncimii inversiunilor din noiembrie 
2017, ora 00.00 UTC, (76 m) s-a atins pe 5 noiembrie, iar cea maximă (355 m) pe            
13 noiembrie, corespunzător presiunii minime la sol (1000 hPa).
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Inversiunile de la sol prezintă interes deoarece ele blochează mişcările 
verticale ale aerului rece din vecinătatea suprafaţei solului prin stratul de aer cald 
de deasupra şi, astfel, împiedică dispersarea pe verticală a poluanţilor emişi în 
atmosferă la nivelul solului.  

Fig. 1 Profilele verticale ale temperaturii (T) şi ale temperaturii potenţiale (THETA) până la nivelul 
de 500 hPa - radiosondaj 16 ianuarie 2017 ora 00.00 UTC Afumaţi
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În anul 2017, în cadrul Laboratorului de Teledetecţie şi Sisteme Informaţionale 
Geografice, cercetările s-au desfăşurat atât în cadrul Programului „Asigurarea 
Veghei Meteorologice şi cercetarea schimbărilor climatice pentru protecţia 
oamenilor şi bunurilor împotriva fenomenelor meteorologice periculoase”, cât şi a 
proiectelor naţionale şi internaţionale. Astfel, scopurile cercetărilor au fost atinse 
prin realizarea următoarelor obiective:

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

Activităţile specifice desfăşurate au constat în:
   Îmbunătăţirea metodologiilor de determinare a echivalentului în apă al 

stratului de zăpadă prin utilizarea combinată a datelor din mai multe surse (stații 
meteorologice, măsurători in-situ și imagini satelitare). Activitățile specifice au 
vizat:

– achiziţia pentadică a datelor de grosime, densitate şi echivalent în apă ale 
stratului de zăpadă pentru staţiile meteorologice din zona bazinelor montane Argeş, 
Doftana, Lotru, Bistriţa, Someşul Mic şi Râul Mare;

- achiziţia de imagini satelitare MODIS Terra şi Aqua, furnizate în timp quasi-real 
de site-ul NASA - Earth Observation Data, pentru estimarea distribuţiei spaţiale a 
învelişului nival şi o delimitare corectă a liniei zăpezii, în diferite combinaţii de benzi 
spectrale, care să ajute la evidenţierea zăpezii. Aceste imagini au fost combinate cu 
Modelul Numeric al Terenului şi completate cu valorile grosimii zăpezii, primite de la 
staţiile meteorologice, asociate datei la care a fost preluată imaginea. Imaginile 
MODIS Terra şi Aqua, culori reale şi combinaţiile de benzi spectrale 7-2-1 şi 3-6-7, dar 
şi produsul derivat Snow Cover Extent (SCE), au fost preluate la mai multe momente 
ale iernii şi analizate pe ansamblu, dar şi pentru prelucrări în zona carpatică (fig. 1).

·

¨ 

Figura 1: Extinderea stratului de zăpadă în data de 19.12. 2016, obţinută din produsul MODIS SCE, 
DEM și grosimea zăpezii măsurată la stațiile meteorologice 

(detaliu centrat pe zona Carpaților Meridionali)

LABORATORUL DE TELEDETECŢIE 
ŞI SISTEME INFORMAŢIONALE GEOGRAFICE
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– analiza evoluţiei stratului de zăpadă la staţiile meteorologice din bazinele 
hidrografice în studiu pentru sezonul iarnă-primăvară 2016-2017, precum şi evoluţia 
multianuală a stratului de zăpadă (2005-2017) la staţiile de altitudine Bâlea-Lac şi     
Vf. Omu (fig. 2);

Figura 2: Evoluția multianuală (2005-2017) a grosimii stratului de zăpadă în sezonul iarnă-
primăvară la stațiile meteorologice Bâlea-Lac (stânga) și Vf. Omu (dreapta)

– au fost realizate evaluări ale rezervelor de apă cantonate în stratul de zăpadă, 
la datele de 15 ianuarie, 10 februarie şi 20 martie 2017, în bazinele de interes. Aceste 
evaluări au rezultat din calculul rezervei de apă din stratul de zăpadă pe etaje 

3
altitudinale şi tipuri de acoperire vegetală, exprimate volumetric (mil.m ) şi în strat 

2mediu de apă (l/m ), pe etaje altimetrice, pe subbazine şi pe întreg bazinul de 
interes (fig. 3, tab. 1); 

 

 

–    

  Realizarea hărților evapotranspirației reale (ETa) bazate pe imagini satelitare 
(Landsat 8), date climatice măsurate la stațiile meteorologice și hărți de acoperire / 
utilizare a terenului. Evapotranspirația reală (Eta) poate fi extrasă din date de 
teledetecție utilizând algoritmul de bilanț energetic al modelului Surface Energy 
Balance System (SEBS). Algoritmul de calcul al Eta presupune determinarea mai 
multor parametri cum ar fi radiația netă (Rn) care este proporțională cu fluxul de 

¨

Figura 3: Bazinul hidrografic ARGEȘ și 
subbazinele componente 

(zona carpatică)

Tabelul 1: Rezultatele evaluării din 15.01.2017 
pentru b.h. ARGEȘ

 
 

 
Denumire Bazin 

Suprafaţă 
totală 

Subbazin 

Suprafaţă 
teren 

împădurit 

Volum Total 
de 

apă/subbazin 

Strat mediu de 
apă/subbazin 

  (Km2) (Km2) (mil. m3) (l/m2) 

1 
B.h. Arges propriu-
zis (inclusiv Lacul 

Vidraru) 
274.43 190.97 33.054 120.466 

2 Subbazinul Topolog 87.87 53.76 11.433 130.113 

3 
Subbazinul 

Valsan+Dobroneag 
85.41 52.17 11.126 130.266 

4 
Subbazinul Raul 

Doamnei+Bradului+ 
Draghina+Cernat 

256.43 163.23 35.464 138.299 

5 
Subbazinul Valea lui 

Stan 
19.09 17.45 1.929 101.048 

6 
Subbazinul 
Limpedea 

7.76 6.74 0.780 100.515 

 TOTAL 731 484.32 93.786  

 



căldură la suprafața solului (G0), fluxul de căldură sensibilă (H) și fluxul de căldură 
latentă (λE). Parametrii de intrare în model includ albedoul, emisivitatea, 
temperatura la suprafața solului (LST), fracția de acoperire vegetală (FV), indicele 
suprafeței foliare (LAI), rugozitatea suprafeței, înălţimea acoperirii vegetale, 
altitudinea extrasă din modelul de acoperire/utilizare a terenului. Un exemplu de 
ETa este prezentat în figura 4.
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Figura 4: ETa estimată din date Landsat 8 OLI – 02.05.2017, pentru bazinul superior al Argeşului

· Studiul privind consecinţele fenomenelor meteorologice extreme în România folosind 
tehnicile de teledetecţie şi SIG

Seceta este fenomenul meteorologic cu un impact puternic asupra agriculturii 
în România. În acest sens, analiza zonelor afectate de secetă a fost realizată prin 
elaborarea și testarea metodologiei de procesare a imaginilor satelitare din domeniul 
optic înregistrate de senzorul Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer 
(MODIS) folosind Indicele de secetă diferență normalizată – NDDI.

Suprafeţele cele mai afectate sunt cele arabile, asa încât analiza secetei în 
România a fost realizată utilizându-se produsul de reflectare MOD09A1  (sinteza pe   
8 zile), pe intervalul 2000-2015, între 22 martie şi 29 august, perioadă considerată 
potrivită pentru monitorizarea vegetaţiei.

Analiza secetei s-a realizat pentru terenurile arabile (acestea fiind şi cele mai 
afectate), prin utilizarea produselor satelitare MODIS, produsul de reflectanţă 
MOD09A1 (sinteză la 8 zile) pentru perioada 2000-2015, între 22.03-29.08, acesta 
fiind considerat intervalul optim pentru monitorizarea vegetaţiei. Au fost efectuate 
analize privind intensitatea și extinderea suprafeţelor arabile afectate de secetă. 
Pentru punerea în evidență a celor mai secetoase suprafeţe de-a lungul anilor s-a 
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realizat medierea valorilor indicelui NDDI pe intervalul celor 16 ani. Se observă faptul 
că terenurile arabile cele mai afectate de fenomenul de secetă sunt acelea din sud-
estul României (fig. 5).

Figura 5: Indicele NDDI-medie ani 2000-2015

Au fost calculate valorile medii anuale ale indicelui NDDI la nivelul terenurilor 
arabile. Din analiza figurii 6 reiese că cel mai secetos an (ca intensitate) a fost anul 
2012, cu o valoare medie de 1,9. Două excepţii sunt prezente în anii 2008 şi 2013 cu 
valori medii de 0,99, respectiv, de 1,35. Aceste valori au fost însă prezente pe 
suprafeţe restrânse (local), nefiind reprezentative pentru sezonul de vegetaţie 
analizat şi la nivelul terenurilor arabile. Valori medii anuale mai mari de                
0,5 (caracteristice fenomenului de secetă), la nivelul terenurilor arabile din 
România, au fost obţinute pentru anii: 2000 (0,77), 2003 (0,53), 2015 (0,52) şi         
2007 (0,5).

În ceea ce priveşte ponderea suprafeţelor arabile afectate de secetă (suprafaţa 
afectată), acestea depăşesc 30% în anii 2015, 2012 şi 2007 şi respectiv 40% în anii   
2000 şi 2003 (fig. 7).

Figura 6: Valorile medii anuale ale indicelui NDDI la nivelul terenurilor arabile
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Figura 7: Ponderea anuală a tipurilor de secetă la nivelul terenurilor arabile

· 

t

Elaborarea de metodologii pentru reprezentarea spațială a parametrilor 
meteorologici și obținerea de hărţi utilizând tehnici de teledetecţie şi SIG

În cadrul acestei activităţi au fost realizate următoarele:
 Analiza comparativă a metodelor de interpolare geostatistică Inverse Distance 
Weighted (IDW), Radial Basis (RBF), Global Polynomial Interpolation (GP) și Local 
Polynomial Interpolation (LP), utilizate de aplicația software ArcGIS. Astfel, au 
fost analizate histogramele, semivariogramele și covarianța pentru a detecta 
eventualele anomalii. Semivariograma și covarianța oferă informații referitoare 
la autocorelația spațială dintre puncte. Pentru studiul de față s-au folosit datele 
de precipitații pe perioada 2000-2016, înregistrate la stațiile meteorologice din 
rețeaua națională. Compararea metodelor de interpolare s-a făcut pe baza 
estimării RMSE, metoda optimă fiind cea cu valoarea cea mai mică a RMSE. Cele 
mai inexacte rezultate se obțin în cazul interpolării GP. Analizând toate 
reprezentările spaţiale pe perioada de studiu și valorile RMSE corespunzătoare s-a 
putut concluziona că RBF și Local Polynomial sunt metodele cele mai bune de 
reprezentare spațială a variației precipitațiilor, valorile erorilor fiind cele mai 
mici (fig. 8-11).

  
 

Figura 8: Reprezentarea spațială a mediei 
multianuale a precipitațiilor, pentru intervalul 

2000-2016, prin metoda “Local Polynomial” 
(RMSE = 11,99)

Figura 9: Reprezentarea spațială a mediei 
multianuale a precipitațiilor, pentru intervalul 
2000-2016, prin metoda “Global Polynomial” 

(RMSE = 13,7)
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Figura 10: Reprezentarea spațială a mediei 
multianuale a precipitațiilor, pentru intervalul 
2000-2016, prin metoda “IDW” (RMSE = 12,42)

Figura 11: Reprezentarea spațială a mediei 
multianuale a precipitațiilor, pentru intervalul 
2000-2016, prin metoda “RBF” (RMSE = 12,04)

¨

 

Figura 12: Reprezentarea spațială a 
precipitațiilor din 03.03.2017 prin 

metoda de interpolare Kriging Simplu 

Figura 13: Reprezentarea spațială a precipitațiilor 
din 03.03.2016 prin metoda de interpolare Kriging 

Ordinar (combinație de modele circular și 
exponenţial)

Analiza detaliată a metodelor de interpolare geostatistică Kriging utilizate de 
aplicația software ArcGIS. Kriging este o procedură de interpolare avansată, care 
generează și estimează suprafețe din puncte dispersate, care au valori pentru 
dimensiunea z. Spre deosebire de celelalte metode de interpolare, aceasta 
presupune o investigare interactivă a comportamentului spațial al variabilelor 
fenomenului înainte de a selecta cea mai bună metodă de estimare a suprafeței 
rezultate. Metoda de interpolare Kriging se bazează pe teoria variabilelor 
regionalizate, care presupune că variația spațială a fenomenului este omogenă din 
punct de vedere statistic pe toată suprafața. Aceasta este și cauza principală pentru 
care seturile de date cu anomalii mari (abateri mari ale câtorva valori față de 
celelalte) nu pot fi interpolate cu această metodă de interpolare. Interpolarea prin 
Kriging prezintă avantajul de a păstra ca atare valorile în punctele cunoscute (staţii, 
posturi) şi de a reda anomalii spaţiale (ex: „insule” de temperatură mai ridicată în 
zonele cu procese de föehnizare a maselor de aer). Un dezavantaj îl constituie 
necesitatea existenţei unei reţele dense de puncte pentru a asigura fineţea 
spaţializării. În consecinţă, metodele locale de interpolare, în general, şi metoda 
Kriging, în particular, sunt mai adecvate în cazul elementelor şi fenomenelor 
climatice cu variabilitate spaţială mai ridicată şi predictibilitate spaţială mai redusă 
(precipitaţii, vânturi, diferite fenomene atmosferice), care depind, în bună măsură 
de factorul dinamic. Cea mai bună abordare este probabil una mixtă, care să îmbine 
interpolatori globali şi locali (ex: Kriging-ul rezidual), (fig. 12-13).
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SISTEMUL NAŢIONAL DE TELECOMUNICAŢII 
METEOROLOGICE

Sistemul Meteorologic Integrat Naţional (SIMIN) are la bază un sistem de 
telecomunicaţii meteorologice specializat, având  o reţea de telecomunicaţii 
meteorologice care asigură conectivităţile şi transferul operativ al datelor primare şi 
prelucrate în întreaga reţea meteorologică a Administraţiei Naţionale de 
Meteorologie.

Prin această reţea de telecomunicaţii, datele şi produsele meteorologice sunt 
colectate de la amplasamentul senzorilor şi locaţiilor radar şi sunt transmise la 
Serviciile Regionale de Prognoză a Vremii (SRPV) şi la Centrul Naţional de Prognoză 
Meteorologică (CNPM) pentru validare, pentru realizarea produselor colective 
precum şi pentru procesare. 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 ţări, produse GRIB din modelele meteorologice etc.).

În anul 2017, Administraţia Naţională de Meteorologie a folosit următoarele 
tipuri de comunicaţii: SMS, GPRS, date, voce şi Internet. Serviciul SMS şi GPRS este 
folosit pentru transmiterea mesajelor de la staţiile meteorologice la SRPV-uri şi 
CNPM. Odată ajunse la SRPV-uri, mesajele sunt validate/corectate,  se formează 
colectivele regionale de mesaje, care sunt trimise mai departe către CNPM, folosind 
canalele  de comunicaţii de date. Canalele de date sunt folosite pentru transportul 
datelor şi produselor meteorologice în interiorul sistemului meteorologic naţional. 

Pentru ca datele să fie distribuite conform cerinţelor, între site-uri se utilizează 
o reţea de arie largă (WAN), ce asigură conectivităţile ca în figura 1.

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

Reţeaua WAN VSAT  este soluţia principală care conectează în 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, în conformitate cu necesităţile pentru prognoză la nivel 
regional.

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

Reţeaua WAN este utilizată în plus şi pentru comunicaţii de voce (Voice over IP), 
sistemul fiind realizat cu echipamente CISCO. Prin intermediul acestui sistem se pot 
efectua convorbiri telefonice  între oricare dintre nodurile WAN-ului. 
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Arhitectura sistemului de telecomunicaţii este prezentată în figură.

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

Obligaţiile Centrului Naţional Bucureşti în cadrul OMM – Sistemul de 
Informaţii  OMM) sunt îndeplinite şi prin transferul operativ al datelor esenţiale (TAC 
şi TDCF) către GISC Offenbach (

WIS (

Centrul Global al Sistemului de Informaţii), 
transferuri care sunt realizate prin Internet.
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Principalele date primare/brute din Baza de Date a Administraţiei Naţionale de 
Meteorologie încărcate în cursul anului 2017 sunt: 

date climatologice generale (orele de observaţie 00, 06, 12, 18 ) şi de sinteză 
de la 158 staţii automate în funcţiune, orare/zilnice/lunare, pentru anul 
2017, validate;
date operative sinoptice  (orare) de la 158 staţii pentru anul 2017, validate 
formal; 
date operative pluvio zilnice de la 61 posturi pentru anul 2017, validate 
formal;
date orare privind durata de strălucire a Soarelui de la 153 de staţii 
meteorologice pe anul 2017, validate; 
date zilnice privind precipitaţiile, stratul de zăpadă şi fenomenele de la          
65 de posturi pluviometrice pe anul 2017, validate; 
date istorice climatologice (date noi aferente perioadei de la înfiinţarea 
staţiilor până în anul 1960) de la 2 de staţii meteorologice: Tecuci și         
Alba Iulia; 
date istorice TM6 (date privind durata orară de strălucire a Soarelui de la 
înfiinţarea staţiei până la automatizarea acesteia) de la 5 staţii 
meteorologice;    
date istorice TS2 (date privind radiaţia orară globală a Soarelui de la 
înfiinţarea staţiei până la automatizarea acesteia) de la 8 staţii 
meteorologice;
date brute din 10 în 10 minute pentru principalii parametri meteorologici de 
la 147 staţii automate, pentru anul 2017;
date brute de precipitații pe 1 minut de la 136 stații meteorologice 
automate, pentru sezonul cald 2017.

În anul 2017 s-au desfăşurat următoarele activităţi:

Activitatea de întreținere și administrare a serverelor de baze de date, a 
sistemelor de gestiune baze de date, a serverelor de aplicații și a aplicațiilor 
gestionate de către LPABD.
Monitorizarea stocării datelor de observații de suprafață în două Baze de 
Date (Climatologică și Operativă)  și  realizarea validării de fond a datelor 
climatologice.
Actualizarea procedurii QMS: ”Pex-03-sacs_ed3_rev1_2017.pdf - Colectarea 
regională, validarea și transmisia datelor de observație de suprafață” și 
scrierea unei noi proceduri ”Pex-lux_operativ_lpadb_ed1_2017.pdf - 
Colectarea, validarea și transmisia datelor meteorologice în fluxul operativ 
de date”, proceduri care includ actualizarea fluxurilor de date în condițiile 
trecerii la automatizarea completă a rețelei de stații meteorologice și a 
instalării unui număr de 31 de stații automate într-o nouă arhitectură.

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

²

²

²

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL 
FONDULUI NAŢIONAL DE DATE METEOROLOGICE
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² Dezvoltarea Sistemului de Management al Fondului Național de Date 
Meteorologice prin proiectarea și implementarea de noi aplicații/module 
pentru gestionarea, alimentarea, actualizarea, validarea și accesarea 
bazelor de date:

 - s-au actualizat și configurat în operativ aplicațiile de colectare de la nivel 
regional, în vederea recepţionării și stocării mesajelor ALERT pe praguri, 
transmise de stațiile din noua arhitectură sau emise de observatorii-
meteorologi și validării pragurilor corespunzătoare avertizărilor ALERT.

- s-a reproiectat registrul electronic TM-2C, s-au  dezvoltat aplicațiile pentru 
încărcarea și preluarea registrelor TM-2C  şi s-a implementat noul flux lunar 
de colectare a datelor TM2 (date zilnice privind cantitatea de precipitații, 
grosimea stratului de zăpadă, gradul de acoperire a solului cu zăpadă, 
fenomenele și durata acestora). Prin implementarea noului flux de date TM2 
(fig. 1) s-a redus timpul de colectare şi validare lunară a datelor TM2 de la          
3 luni la o lună. 
– s-a dezvoltat aplicaţia ce are ca scop preluarea lunară a datelor TM6 (date de 
durată orară de strălucire a Soarelui) din Baza de Date Operativă de 
Colectare şi din Registrul Electronic Unic şi încărcarea acestor date în Baza 
de Date Oracle în tabela ORASTRAS. Această aplicaţie s-a dezvoltat în cadrul 
procesului de modernizare a fluxului de colectare a datelor TM6 (fig. 1), 
modernizare ce a redus fluxul de colectare şi validare de la 3 luni la o lună. 

Figura 1 – Fluxul lent lunar al datelor climatologice TM2 (date zilnice de precipitații, grosimea 
stratului de zăpadă, gradul de acoperire, fenomene și durata acestora)  și TM6                                  

(date orare de durată de strălucire a Soarelui)
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 - la nivelul soluţiei de digitizare s-a optimizat procedura de administrare prin 
configurarea accesului la baza de date a soluţiei, bază de date Apache Derby, 
astfel încât batch-urile sunt configurate direct la nivelul acesteia, fără a mai 
utiliza interfaţa grafică, permiţându-se automatizarea acestei activităţi.

 - au fost dezvoltate aplicaţii în cadrul soluției de digitizare pentru: introducerea 
datelor TS2 (date privind radiaţia orară globală a Soarelui de la înfiinţarea staţiei 
până la automatizarea acesteia - fig. 2), TM6 (date orare privind durata de 
strălucire a Soarelui de la înfiinţarea staţiei) și TM1 (date climatologice orare, 
zilnice și lunare 1961-2000) în scopul completării seriilor de date existente în Baza 
de Date Climatologică. De asemenea, au fost dezvoltate aplicații pentru validarea 
datelor TS2 digitizate și pentru validarea/corectarea datelor TM1 digitizate.
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Figura 2 – Aplicație de digitizare date TS2 (date meteorologice privind 
radiaţia orară globală a Soarelui)

– la  nivelul interfeţei de acces la Baza de Date Climatologică Oracle s-au 
implementat  funcții noi: notificări prin E-mail  către administratori, în cazul 
accesului repetat la date; limitări pentru userul ”dezvoltare” privind accesul 
la șirurile de date complete ce intră în categoria secret de serviciu; s-a 
adăugat câmpul ”Denumire stație”, oferind utilizatorilor posibilitatea de a 
afişa denumirea staţiei în rezultatul interogării și a sortării înregistrărilor 
după denumire; s-a adăugat posibilitatea consultării mesajelor operative 
CLIMAT1 şi CLIMAT2 (fig. 3), a mesajelor operative ALERT_SYNOP; s-au 
adăugat doi operatori noi (CONŢINE şi NU conţine) specifici lucrului cu date 
de tip şir de caractere (grupele sinoptice speciale, mesajele de avertizare).

Figura 3 – Funcții noi implementate la interfața de acces la Baza de Date Climatologică – 
selectarea afișării câmpului ”denumire stație” în consultarea mesajelor CLIMAT1 și CLIMAT2
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Pe parcursul anului 2017, obiectivele stabilite a se derula în cadrul progra-
mului A - “Asigurarea Veghei Meteorologice”; A.IV “Exploatarea şi întreţinerea 
sistemului naţional de comunicaţii şi informatică”, tema A.IV.6 “Desfăşurarea 
programului de educaţie şi pregătire profesională, evaluare şi certificare de 
competenţe a personalului din meteorologie” au fost atinse, desfășurându-se 
următoarele programe: 

Formare profesională continuă (PFC) -  reprezintă un program de pregătire 
profesională ce se adresează salariaților ce își desfășoară activitatea profesională în 
cadrul Administrației Naționale de Meteorologie, salariați absolvenți de studii medii 
și superioare, în conformitate cu  prevederile Codului Muncii  art. 194 – (1) ce 
presupune dezvoltarea competențelor specifice prin participarea la cel puțin o formă 
de pregătire profesională. Această activitate de pregătire profesională s-a desfășurat 
online pe platforma Școlii Naționale de Meteorologie în perioada 30 ianuarie –           
14 aprilie 2017, iar la aceasta au participat un număr de 124 de angajați ai 
Administrației Naționale de Meteorologie, dintre care 75 de angajați cu studii 
superioare respectiv 49 angajați cu studii medii.

Formare Inițială (PFI) – acest program de pregătire profesională  este dedicat 
meteorologilor recent angajați (1...2 ani) în cadrul Administrației Naționale de 
Meteorologie sau a celor aflați în stagii de probă.  Programul de Formare Inițială s-a 
desfășurat online pe platforma Școlii Naționale de Meteorologie în perioada                  
19 iunie – 04 august 2017, iar la acesta au participat un număr de 17 angajați care își 
desfășoară activitatea profesională în cadrul centrului de prognoză a vremii și în 
colectivele de cercetare din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie. Pe 
perioada celor şase săptămâni în care s-a desfășurat programul de formare inițială, 
participanții au avut de studiat individual noțiuni de meteorologie generală, acest 
lucru realizându-se prin parcurgerea materialelor de specialitate în domeniu 
disponibile pe platforma SNM. La finalul programului, participanții au susținut testări 
de auto-evaluare aferente capitolelor( în număr de 10) parcurse individual. Testările 
s-au susținut online pe platforma SNM.

Formare de Bază (PFB) -  s-a desfășurat în perioada 7 august  – 20 octombrie 
2017, iar la aceasta au participat absolvenții Programului de Formare Inițială (PFI). 
Participanții au avut de realizat individual câte un proiect, subiectele alese fiind de 
actualitate și importanță științifică, specifice locului de muncă în care îşi desfăşoară 
activitatea profesională. Proiectele au fost susținute oral în zilele de 10 și 11 
noiembrie în cadrul Sesiunii Anuale de Comunicări Științifice în fața comisiei 
științifice de evaluatori a Școlii Naționale de Meteorologie, iar în perioada imediat 
următoare, între 12-17 noiembrie, au fost emise de către Școala Națională de 
Meteorologie și ulterior înmânate tuturor participanților adeverințe prin intermediul 
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cărora li se certifică participarea și absolvirea programului de pregătire profesională 
la care au participat.

Formare Conexă Complementară (FCC)/ Formare de Specialitate (FS)
– Stagii de formare și specializare în domeniul meteorologiei și în domenii 

conexe:
– meteorologie montană
– climatologie
– meteorologie sinoptică
– interpretarea imaginilor radar şi satelitare
– modelare numerică 
– verificarea prognozelor numerice

În perioada 30 ianuarie-1 februarie 2017, s-a desfășurat Cursul de 
Meteorologie Mezoscalară și Modelare Numerică, organizat în cadrul Programului de 
Formare de Specialitate. Cursul s-a desfășurat la sediul central al Administrației 
Naționale de Meteorologie – sala Heroveanu, iar lector a fost Dr. Elena Cordoneanu și 
s-a adresat angajaților Administației Naționale de Meteorologie cu funcția de 
meteorolog/cercetător care își desfășoară activitatea profesională în cadrul CNPM 
București, în Centrele Regionale Teritoriale de Prognoză și în cadrul Laboratorului de 
Modelare Numerică. La acest curs au participat 17 persoane (6 din CNPM București,          
2 din Laboratorul de Moldelare Numerică și 8 din Centrele Regionale de Prognoză).   

În perioada 27-28 februarie 2017, prin intermediul Şcolii Naţionale de 
Meteorologie s-a desfășurat cursul de Meteorologie Mezoscalară și Locală, organizat 
în cadrul Programului de Formare de Specialitate. Cursul s-a desfășurat la sediul 
central al Administrației Naționale de Meteorologie – sala Heroveanu, iar lectori au 
fost dr. Elena Cordoneanu și Daniel Alexandru. La acest program au participat 
meteorologii din cadrul Centrului Naţional de Prognoză Meteorologică, precum și        
5 angajați ai Companiei ENGIE ROMÂNIA S.A. și 2 angajați ai Companiei BRĂILA WINDS. 
Tematica cursului a cuprins noțiuni teoretice despre:

– vânt (măsurare, caracteristici generale);
– problema prognozei energiei eoliene, scări de mişcare în atmosferă;
– cauzele vântului, prognoza numerică a vântului, vânt la scară locală;
– fenomene de îngheţ, depuneri solide.

În perioada 03-05 mai 2017, Administrația Națională de Meteorologie prin 
intermediul Școlii Naționale de Meteorologie a organizat o instruire a meteorologilor 
atât de la sediul central, cât și din cadrul Centrelor Regional de Prognoză, în care au 
fost prezentate modificările metodologiilor și modul de operare cu softurile 
meteorologiilor specializate. Instruirea a fost organizată de către Colectivul Reţea 
Meteo din cadrul Laboratorului Coordonare a Rețelei de Radare, Sateliți, Stații Meteo 
și Tehnici de Prognoză Nowcasting, Laboratorul de Proiectare și  Administrare Baze de 
Date, Centrul Național de Prognoze Meteorologice și Laboratorul de 
Agrometeorologie. 
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Instruirea s-a desfășurat la sediul central al Administrației Naționale de 
Meteorologie, iar lectori au fost Elena Toma, Alina Orzan, Elisabeta Cocargeanu, 
Daniel Alexandru, Ancuţa Manea, Ioana Goia, George Tudorache, Andrei Bergheş, 
Gabriela Băncilă, Cătălin Dumitrache și Adrian Rădulescu.

În perioada 11-15 septembrie 2017, prin intermediul Şcolii Naţionale de 
Meteorologie s-a desfășurat cursul intitulat ,,Meteorologie Mezoscalară și 
Nowcasting'', curs organizat în cadrul Programului de Formare de Specialitate. Acesta 
s-a desfășurat la sediul Școlii Naționale de Meteorologie din Constanța; au participat 
18 angajați ai Administrației Naționale de Meteorologie dintre care 2 angajați de la 
CNPM, iar restul de 16 angajați din Centrele Regionale de Prognoză. Lectori ai acestui 
curs au fost dr. Elena Cordoneanu, dr. Sorin Burcea și dr. Mihăiță Huștiu. La finalul 
cursului, participanții au primit adeverințe care certifică prezența la curs, apoi au 
fost rugați să completeze individual chestionare privind calitatea cursului la care au 
participat, scopul chestionarelor constituindu-l îmbunătățirea, unde este cazul, în 
funcție și de feedback-ul primit din partea participanților a programelor de pregătire 
profesională pe care Administrația Națională de Meteorologie prin intermediul Școlii 
Naționale de Meteorologie le organizează periodic.

În perioada 6 - 8 decembrie 2017, în cadrul Programului de Specialitate a fost 
organizat și s-a desfășurat cursul intitulat ,,Meteorologie Dinamică și Aplicații''. Acest 
curs s-a desfășurat la sediul central al Administrației Naționale de Meteorologie- sala 
Heroveanu; au participat 21 de angajați ai Administrației Naționale de Meteorologie 
ce ocupă funcția de meteorolog debutant/ stagiar/ previzionist I și II, dintre care        
4 din cadrul CNPM București respectiv 17 din Centrele Regionale de Prognoză, iar 
lector al cursului a fost dr. Elena Cordoneanu. 

Practică în producție în domeniul meteorologiei pentru studenții și elevii din 
sistemul educațional formal. 

La sfârșitul lunii iulie, pe parcursul a două zile, prin intermediul Școlii Naționale 
de Meteorologie,  patru tineri ce urmau să participe în perioada 20-28 august 2017 la 
Olimpiada Internațională “Ştiinţele Pământului'', competiție ce s-a desfășurat  în 
Japonia, au vizitat sediul central al Administrației Naționale de Meteorologie precum 
și stația meteorologică Băneasa. Pe parcursul vizitei, aceștia au discutat cu 
specialişti din domeniul meteorologiei, de la care au obţinut informaţii importante 
cu privire la subiecte de actualitate şi  de interes major din punct de vedere ştiinţific 
în meteorologie.

Dezvoltarea fondului documentar de specialitate, asistență în realizarea de 
bibliografii tematice de bază. 

În continuarea anului 2016, pe parcursul anului 2017 s-au sintetizat o serie de 
materiale ştiinţifice de actualitate şi de importanţă semnificativă în domeniul în care 
angajații Administrației Naționale de Meteorologie își desfășoară activitatea 
profesională, materiale ce vor fi disponibile în anul 2018 pe platforma online a Școlii 
Naționale de Meteorologie tuturor celor ce doresc să fie la curent cu vastele și 
complexele noutăți apărute în domeniul meteorologiei.
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Celor ce doresc să cunoască activitatea desfăşurată în cadrul Administraţiei 
Naţionale de Meteorologie, li se oferă posibilitatea de a vizita instituţia prin 
intermediul Școlii Naționale de Meteorologie. În cadrul acestor vizite elevii/studenţii 
discută cu specialişti din domeniul meteorologiei, de la care obţin informaţii 
importante cu privire la subiectele de actualitate şi totodată de interes major din 
punct de vedere ştiinţific. 
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Ø DEZVOLTAREA SISTEMULUI NAŢIONAL DE AVERTIZARE ŞI MONITORIZARE A 
FENOMENELOR METEOROLOGICE PERICULOASE ÎN SCOPUL ASIGURĂRII 
PROTECŢIEI VIEŢII ŞI A BUNURILOR MATERIALE

¶

¶

¶

¶

  

Pentru a-şi îndeplini obligaţiile prevăzute de lege, Administraţia Naţională de 
Meteorologie dispune de o reţea de supraveghere meteorologică, proprietate publică 
a statului, alcătuită din staţii de monitorizare sinoptice, climatologice şi şi 

are  reprezentative pentru evoluţia climei în România, incluzând 
mijloacele tehnice utilizate pentru colectarea, procesarea şi transmiterea datelor 
meteorologice. Reţeaua a fost pentru prima oară actualizată în anul 2015, în cadrul 
proiectului “Dezvoltarea sistemului naţional de avertizare şi monitorizare a 
fenomenelor meteorologice periculoase în scopul asigurării protecţiei vieţii şi a 
bunurilor materiale”, finanţat de Programul Operaţional Sectorial de Mediu.

Administraţia Naţională de Meteorologie dezvoltă proiectul numit “Dezvoltarea 
sistemului naţional de avertizare şi monitorizare a fenomenelor meteorologice 
periculoase în scopul asigurării protecţiei vieţii şi a bunurilor materiale” în scopul de 
a continua procesul de modernizare a reţelei meteorologice, inclusiv a mijloacelor 
tehnice pentru colectarea, procesarea şi transmiterea datelor meteo. Proiectul se 
derulează între anii 2017 – 2020 şi va fi finanţat prin Fondul de Coeziune al Uniunii 
Europene prin Programul Operaţional Infrastructura Mare – POIM 2014 – 2020, Axa 
prioritară nr. 5 – Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi 
gestionarea riscurilor. Subiectul 5.1 – Reducerea impactului provocat de fenomene 
naturale asupra populaţiei, în asociere cu principalele riscuri reprezentate de 
schimbările climatice, în principal prin inundaţii şi eroziune costieră.

Proiectul are ca scop modernizarea activităţii meteorologice din România, prin 
îmbunătăţirea sistemelor de prognoză şi avertizare pentru fenomene periculoase, 
asigurând astfel protecţia vieţii şi a bunurilor populaţiei. Proiectul este conceput 
pentru sectorul meteorologic din România, cu scopul de a moderniza întreaga reţea 
meteorologică, în vederea adaptării sistemului la cele mai înalte standarde, conform 
recomandărilor şi standardelor de calitate ale Organizaţiei Meteorologice  Mondiale 
şi Uniunii Europene.

Obiectivele de investiţii ale Proiectului sunt:

Actualizarea reţelei radar  şi a aplicaţiilor specifice, inclusiv 
serverele de procesare a datelor;
Actualizarea reţelei actuale de staţii meteorologice automate;
Modernizarea Sistemului de Telecomunicaţii şi vizualizarea 

i avertiz ri fenomene meteorologice extreme;
Modernizarea sistemului de gestionare a datelor climatice (Sistemul de 
Gestionare a Datelor Climatice – CDMS) folosind standarde de reprezentare 
geospaţială;

aerologice
observato  radar

(radar în bandă 3 S)

produselor de 
prognoză ş ă  pentru 
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Ø SENZORI INOVATIVI LA DISTANŢĂ ŞI PE SOL, SISTEM DE LUARE A DECIZIILOR 
BAZAT PE DATE ŞI INSTRUMENTE PENTRU GESTIONAREA APEI ÎN AGRICULTURĂ - 
IRIDA http://irida.grupuinnovati.com/

Îmbunătăţirea sistemului de asimilare a datelor şi a aplicaţiilor operaţionale pe 
termen scurt şi foarte scurt (nowcasting).

În cadrul Proiectului vor fi iniţiate următoarele activităţi, în anul 2018:
 

· Actualizarea re elei radar (radar  band  3 S) i a aplica iilor specifice, 
inclusiv serverele de procesare a datelor – mbun t irea performan elor 
tehnice ale , a componentelor Re elei Na ionale de 
Radare Meteorologice, pentru a cre te calitatea informa iilor privind

· Actualizarea reţelei actuale de staţii meteo automate – upgradarea a          
45 de staţii meteorologice automate în cadrul Reţelei Naţionale de Radare 
Meteorologice pentru a putea funcţiona la nivelul actual de performanţă 
internaţională, în concordanţă cu cerinţele şi recomandările Organizaţiei  
Meteorologice Mondiale (OMM), asigurând atât capacitatea  sistemului de a 
răspunde mai ales în condiţii de vreme extremă, cât şi 

Proiectul se desfăşoară între anii 2016 şi 2019, în cadrul Programului de 
Cooperare Europeană şi Internaţională - Orizont 2020, iniţiativa Eranet, 

 Scopul acestui proiect este de a implementa un 
pentru gestionarea resurselor de apă în agricultură, folosind date in-situ şi 

prin satelit. 
În cadrul Proiectului IRIDA, programul AquaCrop Versiunea 5.0 a fost utilizat 

pentru analiza zilnică a datelor provenite din staţia agrometeorologică din Călăraşi, 
în intervalul 1 aprilie - 31 august 2012, ţinând seama de întreaga perioadă de 
vegetaţie a culturii de porumb. Parametrii necesari pentru  modelului 
sunt: durata strălucirii soarelui (ore/zi), temperatura minimă şi maximă a aerului            
(grade Celsius) şi precipitaţiile (mm). De asemenea, se ţine cont de caracteristicile 
staţiei: latitudine, longitudine, altitudine şi amplasare.

Datele au fost necesare pentru calcularea evapotranspiraţiei de referinţă            
(în acord cu Standardele FAO), utilizând aplicaţia de calcul ETo (program dezvoltat de

pentru  n cadrul proiectului se va dezvolta un 
model complex n care m sur torile izolate ale evapotranspira iei efective (ET) i a 
umidit ii solului ob inute la nivelul unor parcele vor fi corelate cu rezultatele ET 
efectiv ob inute prin intermediul datelor de satelit cu rezolu ie nalt  i 
hiperspectral.

Pentru a rula modelul AquaCrop, au fost create o serie de fişiere, conţinând 
analize ale zonei, culturii de porumb, metodelor de irigaţii, solului şi subsolului.                
Cu ajutorul modelului AquaCrop au fost făcute simulări privind: conţinutul de apă din 
sol, apa folosită pentru irigaţii în creşterea culturilor, producţia totală de biomasă şi 

 ţ în ă ş ţ
Î ă ăţ ţ

 radarului în bandă 3 S ţ ţ
ş ţ  

detectarea şi monitorizarea evoluţiei spaţio-temporale a sistemelor noroase 
conform cerinţelor meteorologilor previzionişti.

furnizarea de parametri 
meteorologici cu o frecvenţă crescută.

domeniul 
WATER WORKS 2014. sistem 
decizional 

compilarea

 
Departamentul  Sol şi Apă al FAO). Î
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producţia agricolă, pe baza condiţiilor climatice şi de mediu, furnizate prin 
intermediul şierelor anterioare.

Ø

Proiectul se desfăşoară între anii 2017 şi 2019, în cadrul Programului 
Transnaţional Dunărea. Scopul acestui program este de a dezvolta un ''Plan 
Transnaţional de Utilizare a Terenurilor", oferind o imagine strategică pentru 
protecţia durabilă a resurselor de apă şi reducerea riscului de inundaţii în bazinul 
Dunării.

Pe parcursul anului 2017 au fost desfăşurate primele două faze ale proiectului, 
în care, prin pachetul de lucru WP3, Administraţia Naţională de Meteorologie a 
contribuit la obţinerea celor două rezultate:

Catalogul BMP (Cele mai bune practici în Agricultură, Silvicultură, Gestionarea 
Apei, Planificare teritorială etc.)

Catalogul GAP (Practici nerecomandate în Agricultură, Silvicultură, 
Gestionarea Apei, Planificare teritorială etc.)

Cataloagele conţin informaţii asupra practicilor / măsurilor aplicabile la nivel 
naţional.

Laboratorul de Agrometeorologie este responsabil, ca expert în domeniu, de 
completarea informaţiilor privind cele mai bune practici de gestionare aplicate în 
ţările partenere pentru Catalogul Agricol.

Punctele comune la nivel de  3 au fost identificate din punctul de vedere 
al tipului de risc și vulnerabilitate.

Acţiunile pilot pentru fiecare arie de studiu au fost definite şi analizate conform 
tipului de risc (eroziune, inundaţii, compactarea solului,  
specii de plante invazive i poluarea apei) ca:

Măsuri directe (monitorizare, muncă de teren, îmbunătăţiri  etc.)
Măsuri indirecte (întâlniri de lucru, materiale promoţionale, broşuri, 

conferinţe, evenimente  etc.)
Informaţiile au fost procesate pentru fiecare zonă pilot în  în scopul de 

a identifica acţiuni comune privind tipul de risc la nivel de cluster şi aplicarea 
acestuia la nivel transnaţional.

Ø

Proiectul se desfăşoară între anii 2017 şi 2019, în cadrul Programului Transnaţional 
Dunărea. Scopul proiectului este de a creşte capacitatea regiunii Dunării de adaptare 
la schimbările climatice prin creşterea rezistenţei la secetă, utilizând instrumente 
noi şi seturi de date recente.

fi

Cluster

scurgeri de suprafaţă,
ş

Cluster 3

COOPERAREA ÎN SCOPUL STABILIRII UNEI RUTINE DE GESTIONARE AVANSATĂ 
PENTRU IMPACTUL UTILIZĂRII SOLULUI ASUPRA REGIMULUI APEI ÎN BAZINUL 
DUNĂRII CAMARO-D
 http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/camaro-d

RISCUL DE SECETĂ ÎN REGIUNEA DUNĂRII (''Risc de secetă al Dunării'') - DTP-1-
182-2.4 - DRIDANUBE
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/dridanube
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În cadrul proiectului, Laboratorul de Agrometeorologie a organizat ''Seminarul 
Naţional de Informare'', pe data de 29 mai 2017, la sediul central al Administraţiei 
Naţionale de Meteorologie, cu părţile interesate: fermieri, producători, specialişti în 
domeniul agricol, silvic etc. Pentru acest seminar a fost dezvoltat şi publicat un 
articol despre proiectul DriDanube şi Seminarul Naţional de Informare în revista 
“Profitul  Agricol''.

La Seminarul Naţional de Informare organizat de Administraţia Naţională de 
Meteorologie în data de 29 mai 2017 au fost distribuite două chestionare (agricol şi 
silvic), care fac parte din Pachetul de lucru WP$.

Laboratorul de Agrometeorologie a realizat Buletinul Agrometeorologic cu 
privire la stadiul actual de secetă în România în vara anului 2017, distribuit la DMCSEE 
- Centrul de Gestionare a secetei din Europa de Sud-Est. De asemenea, s-au făcut 
rapoarte privind gradul de vulnerabilitate la secetă în zonele agricole din regiunea 
Dunării.

 

Proiectul s-a desfăşurat între anii 2014 şi 2017, în cadrul Programului RO07,                 
EEA 2009-2014.  Adaptarea la schimbări climatice.

Obiectivul proiectului a constat în elaborarea unui set de bune practici privind 
adaptarea la schimbări climatice în sectoare vulnerabile din Sibiu, Târgu Mureş şi 
Braşov.

În cadrul Fondului pentru Relaţii Bilaterale pentru Programul RO07 ''Adaptare la 
schimbări climatice'', Mecanismul Financiar al spaţiului Financiar Economic           
2009-2014, coordonat de Ministerul Mediului, Administraţia Naţională de 
Meteorologie a coordonat trei proiecte:

Săptămâna Adaptării la Schimbările Climatice

Ÿ Scopul aplicaţiei a fost de a organiza o conferinţă internaţională de 6 zile, 
structurată astfel:

Ÿ Acţiunea 1. 16 - 17 octombrie 2017, Bucureşti: "Evenimente meteorologice şi 
hidrologice extreme şi sisteme de avertizare timpurie în contextul 
scenariilor privind schimbările climatice'';

Ÿ Acţiunea 2. 18 - 19 octombrie 2017, Târgu Mureş: ''Centru Educaţional pentru 
adaptarea la schimbările climatice - perspective şi cooperare la nivel 
naţional şi european'';

Livrabila D 6.1.1

Livrabila D 5.1.2

 

  

Raport de ţară cu privire la gestionarea secetei existente - 
România - Raport naţional privind gestionarea actuală a secetei în România.

Studiu de ţară privind evaluarea riscului de secetă în România 
- Raport naţional privind evaluarea riscului de secetă în România.

Ø CALEA VERDE SPRE DEZVOLTARE DURABILĂ
https://caleaverde.ro/ 

Ø PROGRAMUL RO07 "ADAPTAREA LA SCHIMBĂRI CLIMATICE'' - MECANISMUL 
FINANCIAR  AL  SPAŢIULUI FINANCIAR ECONOMIC 2009 - 2014
http://www.eeagrants.ro/en/adaptation-to-climate-change

è
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Ÿ Acţiunea 3. 20 - 21 octombrie 2017, Braşov: ''Ecosisteme naturale şi nevoi de 
adaptare în contextul schimbărilor climatice prezente şi viitoare";  

Ÿ Principalul obiectiv al aplicaţiei a fost de a organiza o sesiune de studiu şi 
lucru, care să se axeze pe utilizarea celui mai recent şi inovativ 

sat la                       
21 septembrie 2017, pentru a ajuta la atenuarea impactului schimbărilor 
climatice asupra calităţii aerului, prin cartografierea rezoluţiei spaţiale 
superioare a O3, NO2, SO2, aerosolilor, CH4 și CO din atmosferă.

Ÿ Proiectul s-a desfăşurat în contextul Programului RO07 ''Adaptare la schimbări 
climatice'', contribuind la schimbul de cunoştinţe, expertiză şi experienţă.  
Mai mult, proiectul a permis stabilirea legăturilor bilaterale între partenerii 
români şi norvegieni. Sunt de aşteptat proiecte viitoare de cooperare, văzute 
ca o multiplicare a rezultatelor proiectului dincolo de grant.

Ø

Proiectul ADER 12-1-1 (SIA) va furniza un prototip de sistem informaţional 
pentru agricultură, care combină tehnici SIG şi teledetecţie. Aplicaţia încorporează 
date geospaţiale din mai multe surse (imagini satelitare, date in-situ) şi serveşte 
drept instrument de lucru pentru comunitatea ştiinţifică şi factorii de decizie 
relevanţi.De asemenea, oferă servicii bazate pe standardele 

 (OGC) pentru recuperare de date (WMS, WCS, WFS) şi 
 (WPS). Serviciile au fost construite pe baza unor soluţii open 

source, cum ar fi GeoServer, OpenLayers, GeoExt, PostgreSQL, GDAL. Principala 
autoritate publică beneficiară a soluţiei dezvoltate de consorţiul acestui proiect este 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Meteo România este responsabilă pentru 
definirea arhitecturii şi dezvoltarea serviciilor de date geospaţiale.

Adaptarea la variabilitatea indusă de schimbările climatice care afectează 
evaluarea gradului de acurateţe a estimării stocării apei în hidrocentrale, folosind 
observaţii avansate preluate prin satelit, aerian sau in-situ 

Sentinel 5P / TROPOMI - agentul schimbării jocului în adaptarea la schimbările 
climatice pentru aplicaţiile privind calitatea aerului (AIRSAT)

senzor 
TROPOMI, la bordul satelitului ESA Sentinel 4P, care a fost lan

Open Geospatial 
Consortium activitatea 
serverelor de proiectare

(WATSTORE), un 
proiect care are s-a axat pe utilizarea inovativă de senzori in-situ, aerieni şi prin 
satelit, tehnici de măsurare şi algoritmi care pot furniza informaţii importante 
companiilor hidroenergetice, atât în scop de gestionare a energiei, cât şi pentru 
operaţiunile de tranzacţionare în contextul variabilităţii schimbărilor climatice care 
afectează acurateţea estimărilor privind stocarea apei.

 

è

PROIECTUL ADER 12-1-1 – SISTEM INFORMAŢIONAL PENTRU AGRICULTURĂ ŞI 
COMPATIBILIZAREA  ACESTUIA CU CADASTRUL GENERAL S.I.A.
http://www.madr.ro/cercetare-inovare/ader-2015-2018/ader-12/226-ader-12-
1-1.html
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Rezultatele principale ale proiectului în anul 2017 sunt legate de:
l Revizuirea cerinţelor/recomandărilor din iniţiativele internaţionale 

aplicabile;
l Specificaţii privind cerinţele utilizatorului;
l Dezvoltarea bazei de date geospaţiale de referinţă (fig.1);

Proiectul se desfăşoară între anii 2015 şi 2018 şi este finanţat prin Planul 
Sectorial de Cercetare şi Dezvoltare al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 
Principalul obiectiv a fost realizarea unui buletin agrometeorologic săptămânal, 
pentru a monitoriza starea vegetaţiei, având la bază datele observate şi simulate 
privind fenologia culturii, umiditatea solului şi indicii agroclimatici şi de vegeţatie 

În anul 2017 a fost desfăşurată activitatea III.3 "Elaborarea scenariilor climatice 
(2021-2050) pe baza experimentelor numerice din baza de date EUROCORDEX şi 
identificarea măsurilor de adaptare a tehnologiilor agricole la nivel regional prin 
intermediul modelelor "

Definirea arhitecturii geoportalului SIA.

pe 
baza tehnicilor de teledetecţie şi SIG, similar cu cel dezvoltat de Centrul European 
de Cercetare Interdisciplinară (JRC) la nivel european.

vreme-recoltare".

Ø PORTAL PENTRU INFORMAŢII DE SOL “ÎN OGLINDĂ” CU CEL REALIZAT DE 
CENTRUL COMUN DE CERCETARE (JRC) LA NIVEL EUROPEAN – A.D.E.R. 12.3.1 
http://www.madr.ro/cercetare-inovare/ader-2015-2018/ader-12/202-ader-12-
3-1.html

Figura 1. Exemplu: straturi din baza de date geospaţială de referință SIA
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Ø

 

Ø

http://genetica.icas.ro/

REDUCEREA EFECTELOR INSULEI DE CĂLDURĂ URBANE PENTRU 
ÎMBUNĂTĂŢIREA CONFORTULUI URBAN ŞI ECHILIBRAREA CONSUMULUI 
ENERGETIC ÎN BUCUREŞTI – REDBHI (PARTENERIATE ÎN DOMENIILE PRIORITARE – 
UEFISCDI)
https://www.uauim.ro/cercetare/redbhi/

EVALUAREA POTENŢIALULUI GENETIC AL PRINCIPALELOR SPECII DE RĂŞINOASE 
PENTRU UN MANAGEMENT FORESTIER DURABIL ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR 
CLIMATICE - GENCLIM

Obiectivele proiectului sunt:

Determinarea perturb rilor n climatul regional ca urmare a suprapunerii 
factorilor antropici fondul natural;

 Zonarea climatic  urban  a Municipiului Bucure ti;

Ÿ Evaluarea regimului termic în spa iile locuite în lipsa dot rii cu           
echipamente / sisteme de răcire artificială;

Ÿ Elaborarea soluţiilor tehnice de adaptare şi ameliorare pe termen scurt, 
mediu şi lung pentru reducerea ITU - Bucureşti; 

Ÿ Amenajarea Studioului virtual de predicţie – corecţie – analiză.

Rezultatele proiectului sunt:

Prelucrarea datelor automate de temperatur  la suprafa  n mediul urban 
preluate ie MODIS (Spectroradiome  cu rezolu ie 
moderat ) - senzori satelitari plasa i pe sateli ii Terra (EOS AM) i AQUA 
(EOS PM) opera  de NASA;

Construirea unui model de m surare a colect rii datelor de microclimat n 
cl diri individuale i a unui studio pentru simularea emiterii de alerte 
personalizate de risc termic la nivel de apartament;

Dezvoltarea conceptelor pentru un design modern al zonelor urbane i cl diri 
noi - cu referire la construirea mediului natural i antropic i la consumul de 
resurse energetice fosile corelate cu parametrii climatici.

Obiectivul general al proiectului este evaluarea potenţialului genetic al 
molidului, bradului şi pinului silvestru, cele mai importante specii de răşinoase din 
România, sub aspect economic şi ecologic, în contextul schimbărilor climatice. 
Alegerea corectă a speciei, dar mai ales a provenienţelor/genotipurilor cu 
plasticitate ridicată. Transferul materialului reproductiv forestier adaptat la 
schimbările de mediu sau ''migrarea asistată'' este considerată o măsură care ar putea 
facilita adaptarea speciilor forestiere, deci creşterea productivităţii pădurii, 
tehnologiilor agricole la nivel regional prin intermediul modelelor "

• ă î
cu 

• ă ă ş

• ă ţă î
satelitul de teledetecţ tru ţ

ă ţ ţ ş            
ţi

• ă ă î
ă ş

• ş ă
ş ş

ţ ă

vreme-
recoltare".
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Ø

http://urclim.meteoromania.ro

http://www.jpi-climate.eu/nl/25223457-INDECIS.html 

SERVICII CLIMATICE URBANE (2017 - 2020) - URCLIM

ABORDARE INTERGRATĂ PENTRU DEZVOLTAREA INDICATORILOR CLIMATICI ÎN 
EUROPA PENTRU SECTOARELE DIN DOMENIILE PRIORITARE PENTRU GFCS: 
AGRICULTURĂ, REDUCERERA RISCURILOR DE DEZASTRE, ENERGIE, SĂNĂTATE, 
APĂ ŞI TURISM - INDECIS 

Obiectivul acestui proiect este de a realiza un serviciu integrat de

Proiectul are patru obiective ştiinţifice:

• Dezvoltarea unei metodologii pentru crearea unor hărţi pentru parametri 
urbani la rezoluţie ridicată pentru studii climatice, utilizând date generate de 
utilizatori (de exemplu open-street-map) sau date furnizate de autorităţi 
(INSPIRE sau date publice oficiale);

• Analiza propagării incertitudinii de la modele climatice regionale  la modele 
climatice la scară urbană şi modele de impact local. Această parte va necesita 

de inalt  rezolu ie

• Evaluarea impactului după mai multe criterii şi diverse tipuri de strategii de 
adaptare, asupra efectelor societale ale valurilor de căldură, precipitaţiilor 
intense şi poluării aerului în oraşe, în conjuncţie cu climatul urban. Efectele 
avute în vedere includ aspectele fizice (de exemplu, intensitatea insulelor de 
căldură urbane, inundaţiile), impactul asupra sănătaţii şi impactul socio-
economic.

• Definirea Serviciilor Climatice Urbane, în cooperare cu părţile interesate şi 
utilizând o interfaţă de vizualizare pentru oamenii de ştiinţă şi părţile 
interesate din mediul urban.

Studiile de caz selectate pentru proiect sunt Helsinki, Toulouse, Bucureşti, 
Gent, Brussels, Rotterdam, Haga, Amsterdam şi Utrecht.

Ø

Proiectul va oferi o abordare integrată pentru crearea unui set relevant de 
indici climatici care vizează sectoarele prioritare (agricultura, reducerea riscului de 
dezastre, energie, sănătate, apă şi turism). Pentru a realiza acest lucru, INDECIS va 
inventaria şi cataloga seturile de date bazate pe observaţii, va căuta date noi şi va 
dezvolta metode şi instrumente noi pentru a asigura în mod operaţional calitatea şi 
omogenitatea. În paralel, se vor strânge informaţii cu privire la indicatorii climatici 
obţinute în mod regulat de către instituţiile participante la proiect şi terţi din toată 
Europa şi se vor depune eforturi pentru actualizarea acestor informaţii în consultările 
cu experţii sectoriali. Aceste activităţi vor fi însoţite de dezvoltarea instrumentelor 
pentru calculul indicilor în timp aproape real, interpolarea spaţială, vizualizarea şi 
comunicarea din partea observatorilor climei.

 climă urbană 
pentru planificatorii urbani şi părţile interesate aferente care utilizează date urbane 
şi date climatice regionale .

modelare climatică ă ţ .

 INDECIS îşi va compara produsele cu 
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cele derivate din reanaliză pentru a le evalua validitatea ca seturi de date alternative 
pentru producerea indicilor sectoriali în absenţa seturilor de date observate şi cu 
modelul climatic pentru validare şi interpretare.

rvare, a reţelelor de monitorizare a calităţii aerului utilizate în 
mod tradiţional şi produselor provenite din modele de transport chimic. Prin 
colaborarea cu patru ţări (Polonia, România, Republica Cehă şi Norvegia) cu diferite 
probleme legate de calitatea aerului, SAMIRA 
îşi propune să sprijine instituţiile selectate şi 
utilizatorii asociaţi acestora în împlinirea 
obligaţiilor naţionale de monitorizare, 
precum şi să genereze noi cercetări în 
domeniu.

Rolul Administraţiei Naţionale de 
Meteorologie în acest proiect este de a 
dezvolta prototipul SiAiR într-un modul 
preoperaţional de prognoză a calităţii 
aerului pentru PM2.5 şi PM10 pentru 

ă ş
â

Ø ÎMBUNĂTĂŢIREA MONITORIZĂRII CALITĂŢII AERULUI LA NIVEL REGIONAL PRIN 
UTILIZAREA DATELOR FURNIZATE DE SATELIŢI - SAMIRA

Ø INTEGRAREA DATELOR DE TELEDETECŢIE,  DIN MODELARE ŞI IN-SITU PENTRU 
EVALUAREA PARAMETRILOR STRATULUI DE ZĂPADĂ ŞI A HAZARDELOR   
ASOCIATE ÎN PERSPECTIVA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE - SNOWBALL 
(SNOWBALL.METEOROMANIA.RO) 

http://enviro.ubbcluj.ro/en/samira/ 

http://snowball.meteoromania.ro 

Principalul obiectiv al proiectului SAMIRA este îmbunătăţirea monitorizării 
calităţii aerului la nivel local şi regional prin utilizarea sinergică a datelor furnizate 
de sateliții de obse

Republica Ceh , Norvegia, Polonia i 
Rom nia.

În anul 2017, echipa Administraţiei 
Naţionale de Meteorologie, din proiect a finalizat implementarea modelului 
WRF/Chem pe supercomputerul de la Universiatea Babeş-Boliay și testul de 1 lună pe 
domeniul european la o rezoluţie de 5 km.

Obiectivul acestui proiect a fost de a îmbunătăţi monitorizarea zăpezii cu ajutorul 
datelor obţinute prin satelit sau in-situ, pentru evaluarea resurselor de apă, a apei 
rezultate din topirea zăpezii şi a pericolelor asociate, în contextul schimbărilor 
climatice.

 Principalul rezultat a fost dezvoltarea unui nou serviciu capabil să furnizeze 
atât autorităţilor, cât şi publicului larg, informaţii importante în timp aproape real, 
prin monitorizarea evoluţiei în spaţiu şi timp a parametrilor stratului de zăpadă şi a 
pericolelor asociate (inundaţii cauzate de topirea bruscă a zăpezii şi avalanşe), în 
condiţii climatice prezente şi viitoare, pe baza datelor măsurate in-situ sau furnizate 
de sateliţi. 
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Figura 1: Sistem de măsurare cu două traductoare ultrasonice pentru strat gros de zăpadă, două 
traductoare de temperatură şi umiditate şi cinci traductoare de temperatură pentru              

stratul de zăpadă. Localizare: Staţia Meteo Vârful Omu.

Figura 2.  Hărţi pentru România bazate pe Sentinel-3 SLSTR şi Sentinel-1                                          
la data de 4 februarie 2017

Monitorizarea stratului de zăpadă a dus la realizarea unor aplicaţii importante în: 
meteorologie, , emiterea de alerte cu privire la apariţia de 
inundaţii rapide şi avalanşe cauzate de topirea zăpezii. În condiţiile climatice actuale 
şi viitoare, rezultatele obţinute au aplicaţii semnificative în managementul apei şi 
hidroenergie, în agricultură, transport, turism şi gestionarea situaţiilor de urgenţă.

Rezultatele livrate sunt:
Instrumente noi şi echipament pentru măsurarea stratului de zăpadă (fig. 1); 

Figura 1: Sistem de măsurare cu două traductoare ultrasonice pentru strat gros de 
zăpadă, două traductoare de temperatură şi umiditate şi cinci traductoare de 
temperatură pentru stratul de zăpadă. Localizare: Staţia Meteo Vârful Omu. 

modelare hidrologică

Un set 
de algoritmi de înaltă performanţă şi lanţurile de prelucrare a datelor prin satelit 
Sentinel-1, Sentinel-3.
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Figura 3. Modificări ale deversărilor maxime (în %) în sub-bazinul râului Argeş în  anii 2021-2050 vs. 
2021-2050, în scenariul pesimist RCP 8.5. Zonele colorate în albastru şi violet sunt cele ale             

sub-bazinelor cu creşteri maxime ale debitelor

Impactul variabilităţii şi schimbării climatice asupra stratului de zăpadă şi 
pericolele asociate (fig. 3);

Evaluarea volumului de apă rezultat în urma topirii zăpezii infiltrate în zonele 
nesaturate în vederea refacerii 

Elaborarea de noi algoritmi pentru detectarea avalanşelor pe bază de 
imagini din satelit pentru detectarea modificărilor de mediu şi pentru
evaluarea pericolului asociat (fig. 4);

Prognoza mai precisă a scurgerii de apă ca rezultat al topirii zăpezii;

acviferelor;

Figura 4. Harta claselor de 
avalanşă pentru zona centrală 
din Masivul Făgăraş în apropiere 
de Transfăgărăşan
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Diseminarea rezultatelor obţinute prin:
• 13 lucrări ştiinţifice în publicaţii naţionale şi internaţionale, cu referenţi;
• 5 conferinţe / seminarii organizate prin programul comun de cercetare, dintre 

care 2 internaţionale;
• 41 de prezentări ştiinţifice la conferinţe naţionale şi internaţionale, ateliere de 

lucru şi seminarii;
• manualul proiectului "Teledetecţie, model şi fuziune de date in-situ pentru 

parametrii stratului de zăpadă şi pericolele asociate în contextul schimbărilor 
climatice", publicat sub coordonarea domnului Dr. Gheorghe Stăncălie
(https://www.researchgate.net/publication/320559630_Remote_sensing_
model_and_in-situ_data_fusion_for_snowpack_parameters_and_related_
hazards_in_a_climate_change_perspective)

În  anul 2017 a fost dezvoltată platforma geospaţială (IMBROFLOOD geoportal) prin 
care se furnizează informaţii importante pentru utilizatori. S-a început, de 
asemenea, analiza preliminară a episoadelor de secetă şi a episoadelor cu 
precipitaţii abundente care produc inundaţii în bazinul râului Prut, în condiţiile 

Ø

http://imdroflood.csic.es/ 

ÎMBUNĂTĂŢIREA ALERTELOR TIMPURII PENTRU SECETĂ ŞI INUNDAŢII, 
PROGNOZAREA ŞI MĂSURAREA CU INDICATORI HIDRO CLIMATICI ÎN TIMP REAL – 
IMDROFLOOD, proiect finanţat de UEFISCDI şi Comisia Europeană sub Programul 
JPI ERA NET  

RAPORT ANUAL 2017

Figura 5. Valori medii pe sub-bazine ale echivalentului de apă din zăpadă, asimilate în sistemul 
hidrologic de prognoze ROFFG, calculat pe baza produsului generat prin fuziunea de date, 

pentru 30 decembrie 2016
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scenariilor climatice prezente şi viitoare. În întâmpinarea nevoilor celor interesaţi, a 
avut loc o întâlnire la Iaşi cu potenţialii utilizatori ai rezultatelor IMBROFLOOD. De 
asemenea, a fost elaborat un buletin informativ şi a fost construit un forum online, 
pentru a facilita dialogul cu părţile interesate.

Ø

la rezolu ie spa ial  mare (1km X 1km) pentru dou  zone pilot din 
sud-estul Rom niei (ferma Movila i Insula Mare a Br ilei), activitate nceput  n 
2016; compararea perfoman elor CCASDM i ECMWF; finalizarea dezvolt rii unui 
model de  (scris n limbaj R) la o rezolu ie spa ial  
ridicat  pentru zonele pilot selectate. ntre 31 mai i 2 Iunie, n Bucure ti a fost 
organizat un atelier de lucru dedicat  proiectului MOSES.

Partenerul norvegian Centrul de Calcul Norvegian a organizat la Oslo o sesiune de 
lucru şi studiu. Aceste acţiuni s-au axat pe utilizarea unor senzori aerieni şi satelitari 

Ø

http://uerra.eu/ 

http://moses-project.eu/moses_website/

Ø

http://watstor.meteoromania.ro/

INCERTITUDINI ALE ANSAMBLURILOR  REANALIZEI REGIONALE –

În anul 2017, reanaliza europeană regională pentru precipitaţii şi evapotranspiraţia 
potenţială au fost comparate cu datele derivate din setul de date ROCADA pe 
teritoriul României. Evoluţia temporală a precipitaţiilor şi evapotranspiraţiei 
potenţiale din observaţii şi reanaliza sunt corelate destul de bine la scară zilnică şi 
lunară, deschizând perspectiva utilizării datelor de reanaliză pentru produse şi 
servicii climatice dedicate unor sectoare precum managementul apei, agriculturii şi 
silviculturii în România.

ADMINISTRAREA REZERVELOR DE APĂ PENTRU IRIGAŢII PRIN SERVICII 
AGREGATE 

prognoza numerică a vremii, ă 
ş ţ ş ţă ă

ţ ţ ă ş
î î model statistic 

de downscaling având la bază metoda CCA (CCA SDM) pentru proiectarea prognozei 
sezoniere ECMWF ţ ţ ă ă

â ş ă î ă î anul 
ţ ş ă

estimare a bilanţului apei din sol î ţ ţ ă
ă Î ş î ş

 UERRA, 

– MOSES

ADAPTAREA LA VARIABILITATEA INDUSĂ DE SCHIMBĂRILE CLIMATICE CARE 
AFECTEAZĂ PRECIZIA ESTIMĂRII STOCĂRII APEI LA HIDROCENTRALE, UTILIZÂND 
OBSERVAŢII AVANSATE PRIN SATELIT, AERIENE ŞI IN SITU – WATSTOR

proiect 
finanţat de Comisia Europeană sub egida celui de-al 7-lea Program cadru pentru 
cercetare şi dezvoltare.

Proiectul MOSES este finanţat prin proiectul de cercetare-inovare Horizon 2020 al 
Uniunii Europene, WATER-1a-2014. Principalul obiectiv al proiectului MOSES este să 
pună în practică o platformă de informare dedicată agenţiilor de gestionare şi 
achiziţie a apei, în scopul de a facilita planificarea resurselor de apă pentru irigaţii. 
Pentru a-şi atinge obiectivele, proiectul MOSES combină într-un mod inovativ o gamă 
largă de date şi resurse tehnologice, pe o platformă integrată: date EO (observaţii ale 
Pământului), prognoza sezonieră şi necesarul de ap al 
culturilor agricole i modelarea iriga iilor i sistemul online de asisten  decizional  
GIS. Administra ia Na ional  de Meteorologie este unul dintre cei 16 parteneri i 
activitatea sa de cercetare n anul 2017 a constat n: dezvoltarea unui 
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de ultimă generaţie, tehnici de măsurare şi algoritmi care ar putea oferi companiilor 
hidrotehnice informaţii esenţiale atât în ceea ce priveşte gestionarea energiei, cât şi 
operaţiunile de tranzacţionare, în contextul adaptării la variabilitatea indusă de 
schimbările climatice care afectează acurateţea estimărilor privind stocarea apei. 
Sesiunea a inclus vizite la şase instituţii norvegiene. Echipa Administraţiei Naţionale 
de Meteorologie a prezentat activităţile meteorologice, hidrologice şi 
hidroenergetice din România şi preocupările actuale, proiectele în derulare şi, în 
particular, iniţiativele de abordare, împreună cu potenţialii parteneri norvegieni, a 
unor teme de cercetare / dezvoltare de interes comun, care ar putea fi propuse în 
viitoarele solicitări de finanţare din SEE şi / sau din fonduri ESA. Prezentarea 
specialiştilor norvegieni s-a concentrat pe utilizarea unor senzori aerieni şi satelitari 
de ultimă generaţie, tehnici de măsurare şi algoritmi care ar putea oferi companiilor 
hidrotehnice informaţii esenţiale atât în ceea ce priveşte gestionarea energiei, cât şi 
operaţiunile de tranzacţionare, în contextul adaptării la variabilitatea indusă de 
schimbările climatice care afectează acurateţea estimărilor privind stocarea apei.

Specialiştii români şi norvegieni au vizitat hidrocentrala de la Vidraru din 
judeţul Argeş, pentru a evidenţia practic provocările întâlnite la implementarea noii 
metodologii de 

În data de 30 octombrie 2017 a avut loc întâlnirea de lucru 
. 

Această întâlnire a fost organizată la Bucureşti, cu 37 de participanţi specialişti din 
România şi Norvegia, reprezentând 9 instituţii. Lucrările rezultate în urma acestui 
workshop sunt disponibile pe site-ul proiectului (watstor.meteoromania.ro).

Proiectul a fost un bun prilej pentru discutarea unei noi propuneri de proiect 
care să demonstreze modul în care progresele făcute în observarea Pământului prin 
intermediul senzorilor aerieni şi in-situ şi metodologiile avansate pot contribui 
semnificativ la măsurători mai precise ale precipitaţiilor, umidităţii solului şi 
stratului de zăpadă, măsurători care sunt atât de necesare pentru cuantificarea 
fiabilă a cantităţii de apă destinată producţiei de energie. 

colectare a datelor prin senzori in-situ, aerieni şi prin satelit. 
„Evaluarea 

resurselor de apă utilizând observarea avansată prin satelit, din aer şi in-situ”
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Ø DIRECTIVA INSPIRE,

Ø FOSTUL PROGRAM GMES – 
– COPERNICUS

 

 

adoptată de Parlamentul European şi Consiliul Uniunii 
Europene la data de 14 martie 2007, cu scopul de a armoniza informaţiile 
geospaţiale între ţările europene la nivel local, regional şi naţional.

este un program stabilit legal  prin Regulamentul UE 
nr. 911/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului European, coordonat de 
către Comisia Europeană, Statele Membre şi Agenţia Spaţială Europeană

Directiva INSPIRE a fost transpusă în legislaţia naţională prin Ordonanţa de Guvern  
nr. 4/2010 privind înfiinţarea Infrastucturii Naţionale pentru Informaţii Spaţiale 
(INIS) în România şi elaborarea cadrului legal pentru funcţionarea Consiliului INIS, 
structură coordonatoare a acestui proces. În iulie 2015 a fost publicată Hotărârea de 
Guvern nr. 579 privind „Stabilirea responsabilităţilor specifice pentru autorităţile 
publice şi structurile tehnice privind tematica datelor spaţiale şi aprobarea măsurilor 
necesare pentru punerea lor în comun”. În această hotărâre se specifică şi rolul 
Administraţiei Naţionale de Meteorologie în implementarea Directivei INSPIRE 
privind următoarele teme:

   - I.1. Coordonarea sistemelor de referinţă (autoritatea publică participantă);
-III.7.Dispozitive de monitorizare a mediului (autoritatea publică 

participantă);
-III.13. Condiţii atmosferice (autoritatea publică responsabilă);
-III.14.Caracteristici geografice meteorologice (autoritatea publică 

responsabilă);
-III.20. Resurse energetice (autoritatea publică participantă).

Implementarea Directivei INSPIRE prin Administraţia Naţională de Meteorologie 
presupune dezvoltarea unei infrastructuri de date spaţiale conforme cu INSPIRE, care 
va permite utilizatorilor să acceseze date meteorologice prin intermediul unor 
interfeţe web intuitive care sunt adaptabile profilului lor.

A fost realizat un studiu de fezabilitate. Acest studiu prezintă activităţile care 
se desfăşoară în perioada 2017-2020 pentru implementarea unei infrastructuri de 
date spaţiale, conformă cu cerinţele, standardele şi reglementările impuse de 
Directiva INSPIRE.

Pregătirea personalului a fost efectuată ţinând cont de aspectele tehnice ale 
implementării Directivei INSPIRE, specificaţiile serviciilor de date şi reţea (web), 
precum şi instrumentele software care pot fi utilizate pentru gestionarea şi 
prelucrarea datelor.

Principalul obiectiv al programului COPERNICUS este furnizarea de informaţii 
bazate pe observaţii ale Pământului, provenite de la sateliţi, în sprijinul 
monitorizării mediului şi securităţii, în funcţie de nevoile utilizatorilor din zonă. 

COPERNICUS este unul din programele care urmează a fi implementate în cadrul 
având în vedere beneficiile sale 

pentru o gamă largă de politici al Uniunii. COPERNICUS contribuie la dezvoltarea 
INSPIRE, se completează cu Sistemul Comun de Informaţii privind Mediul şi reprezintă 

https://inspire.ec.europa.eu/

http://www.copernicus.eu/ 

“MONITORIZARE GLOBALĂ PENTRU MEDIU ŞI 
SECURITATE” 

Strategiei Europene pentru creştere durabilă 2020, 
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contribuţia comunităţii la dezvoltarea GEOSS (Sistemul Global de Sisteme de 
Observare a Pământului) din cadrul grupului GEO pentru observarea Pământului.

COPERNICUS se bazează pe trei componente: servicii, segmentul spaţial prin 
satelit şi date şi observaţii in-situ.

- Componenta spaţială vizează dezvoltarea unei serii de sateliţi Sentinel de 
observare a Pământului, din care s-au lansat Sentinel 1A (2014) şi 1B (2016) 
Sentinel 2A (2015), Sentinel 2B (2017) şi Sentinel 3A (2017). Dezvoltarea 
componentelor spaţiale este asigurată de ESA.

- Componenta in-situ este destinată să furnizeze datele auxiliare necesare 
pentru dezvoltarea serviciilor menţionate.

- Serviciile operaţionale de bază sunt: răspuns de urgenţă şi securitate, 
monitorizare terestră, monitorizare marină, monitorizare atmosferică şi a 
condiţiilor climatice.

Administraţia Naţională de Meteorologie este coordonatorul activităţilor 
programului COPERNICUS (desemnat prin decizia nr. 82663 din 21.11.2010 a 
Ministerului Mediului şi Pădurilor). Administraţia Naţională de Meterologie a fost 
desemnată să asigure reprezentarea României la Forumul Utilizatorilor COPERNICUS 
(prin decizia Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică).

Contribuţiile Administraţiei Naţionale de Meteorologie au fost:
- Definirea cerinţelor serviciului COPERNICUS privind schimbările climatice, 

Serviciului de monitorizare a atmosferei, Serviciului de monitorizare marină, 
Serviciului de monitorizare terestră şi Serviciului de gestionare a urgenţelor; 

- Elaborarea programului de lucru COPERNICUS pentru 2018;
- Sprijinirea activităţilor de promovare a serviciilor COPERNICUS la nivel 

naţional şi regional;
- Aderarea României la grupul de iniţiativă pentru definirea 

- Definirea specificaţiilor tehnice pentru viitorul 

- Evaluarea activităţilor desfăşurate de Comisia Europeană în cadrul 
programului COPERNICUS.

Serviciului 
European pentru  Supravegherea Mişcărilor Suprafeţei Terrei;

model numeric european al 
terenurilor europene;
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Figura 2. Structura cheltuielilor de exploatare

Cifra de afeceri a Administraţiei Naţionale de Meteorologie a fost de 59.691.297 
lei(RON) (cca.13.264.732 EUR), iar cheltuielile de exploatare au fost în valoare de 
60.108.922 lei(RON) (cca.13.357.538 EUR)

Alte cheltuieli
6.805.711 lei

Protecţie socială
8.798.345 lei

Întreţinere/reparaţii
1.394.589 lei

Taxe şi impozite
2.338.624 lei

Comunicaţii
1.641.995 lei

Materiale
2.522.839 lei

Energie
1.447.008 lei

Salarii
35.159.811 lei

Fig. 1. Structura cifrei de afaceri
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Figura 1. Structura cifrei de afaceri

RAPORT FINANCIAR

În figura 1 se prezintă structura cifrei de afaceri pe surse .

În figura 2 se prezintă  pe elemente componente.structura cheltuielilor de exploatare
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În tabelele următoare sunt prezentate sintetic, contul de profit şi pierdere şi bilanţul 
la data de 31 decembrie 2017.

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERI LA 31.12.2017       Prezentare sintetică LEI (RON)

BILANŢUL LA 31.12.2017                                    Prezentare sintetică LEI (RON)

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58.938.056
1.189

360.221
1.988.386

41.105.110
3.167.213

34.992
3.132.221

9.079
3.141.300

503.967

2.637.333

31.12.2016 31.12.2017

59.691.297

11.444
493.877

2.522.834

43.958.156
1.989.302

-2.860
1.671.014

61.474
2.050.776

328.124
1.722.652

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 un an
   Total active  
PASIVE  
3.   Capital şi rezerve  
3.1. Capital subscris 
3.2. Rezerve 
3.3. Rezultate raportate 
4.   Capital public  
     Total pasive  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6.388.568

 
15.795.449 
2.111.989  

13.481.803  
201.657  

22.912.005 
6.490.395  
3.334.579  

13.087.031  
 

0  
38.707.454 

 
14.339.477 
1.618.733  

10.066.038  
2.654.706  
8.356.151 

22.695.628 

31.12.2016

 8.388.146

 
15.688.202 

770.833 
14.916.472 

897 
21.307.065 

6.984.481 
5.828.610 
8.493.975 

 
0 

36.995.267 
 

13.148.934 
1.618.733 

10.066.038 

1.464.162 
8.562.750 

21.711.684 

31.12.2017
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