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Cuvânt înainte

Pentru a înțelege, pe scurt, misiunea noastră, a 
meteorologilor, vă invit, dragi cititori, să parcurgeți paginile 
acestui Raport Anual, o retrospectivă a activităților 
întreprinse în cadrul Administrației Naționale de 
Meteorologie, a performanțelor tehnice și științifice din 
domeniu, realizate de personalul din cercetare și operativ în 
anul 2018, an  pentru România. Pe măsură ce îl 

lecturați și îi parcurgeți capitolele unul câte unul, veți descoperi că meteorologul 
pune în slujba protecției vieții și a proprietății trei valori umane: devotamentul, 
perseverența și profesionalismul. 

Anul 2018 a fost unul intens din punct de vedere meteorologic. Diversitatea   
și severitatea fenomenelor meteorologice care s-au produs în decursul acestui an    
au determinat emiterea la nivel naţional a 77 de mesaje de interes general, dintre 
care 19 informări, 39 atenţionări cod galben și 19 avertizări cod portocaliu.           
În ceea ce priveşte activitatea de nowcasting, în decursul anului 2018 s-au emis         
în total 5765 mesaje pentru fenomene meteorologice periculoase imediate,  
dintre care 5104 atenţionări cod galben, 660 avertizări cod portocaliu și o 
avertizare cod roșu. Dintre acestea, CNPM Bucureşti a emis un total de 1041 de 
mesaje (955 atenţionări cod galben, 85 avertizări cod portocaliu și o avertizare cod 
roșu), precum și 14 informări nowcasting pentru municipiul București, SRPV Bacău a 
emis 896 de mesaje (756 atenţionări cod galben şi 140 avertizări cod portocaliu), SRPV 
Cluj-Napoca a emis 894 mesaje (780 atenţionări cod galben şi 114 avertizări cod 
portocaliu), SRPV Constanţa a emis 437 de mesaje (378 atenţionări cod galben şi        
59 avertizări cod portocaliu), SRPV Craiova a emis 620 de mesaje (581 atenţionări cod 
galben şi 39 avertizări cod portocaliu), SRPV Sibiu 782 de mesaje (717 atenţionări cod 
galben şi 65 avertizări cod portocaliu), SRPV Timişoara 1095 mesaje (937 atenţionări 
cod galben şi 158 avertizări cod portocaliu). 

Scorul de realizare a prognozelor meteorologice cu anticipație de 24 de ore 
pentru anul 2018, calculat pentru 6 parametri de prognoză, a fost de 93,20% (față   
de 92,23% în anul 2017 și 92,09% în anul 2016), iar cel calculat pentru toți parametrii 
prognozei a fost de 90,77% (față de 90,05% în anul 2017 și 89,62% în anul 2016). În ceea 
ce privește scorul de realizare a prognozei pentru București în cursul anului 2018, cu 
anticipație de 24 de ore, se menționează că acesta a fost de 94,61% (față de 94,48%   
în anul 2017).

Suntem mândri de scorurile de realizare a prognozelor noastre și ne propunem 
să fim și mai exacți. Expertiza și priceperea meteorologilor noștri previzioniști 
constituie un mare atu în realizarea prognozelor meteorologice cât mai precise, dar 
toate acestea ar fi fost în zadar fără suportul permanent și substanțial al Ministerului 
Mediului; mă refer aici la finanțare și la toate inițiativele și proiectele în care 
Administrația Națională de Meteorologie a fost implicată în anul 2018.

O astfel de inițiativă este Proiectul „Dezvoltarea sistemului național de 
monitorizare și avertizare a fenomenelor meteorologice periculoase pentru 
asigurarea protecției vieții și a bunurilor materiale”, în valoare de 29.956.584 lei, 
finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare - POIM 2014-2020, Axa 
prioritară 5 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii şi a 

centenar
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gestionării riscurilor, Obiectivul Specific 5.1 - Reducerea efectelor şi a pagubelor 
asupra populaţiei cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri 
accentuate de schimbările climatice, în principal de inundaţii şi eroziune costieră. 

Obiectivul general al Proiectului constă în dezvoltarea sistemului național de 
monitorizare și avertizare a fenomenelor meteorologice periculoase pentru 
asigurarea protecției vieții și a bunurilor materiale.

Prin dezvoltarea sistemului național de monitorizare și avertizare a 
fenomenelor meteorologice periculoase pentru asigurarea protecției vieții și a 
bunurilor materiale, va fi îmbunătățită activitatea operațională, de prognoză și 
avertizare a fenomenelor meteorologice de vreme severă, astfel încât populația 
României și autoritățile naționale cu rol în prevenirea și gestionarea situațiilor de 
urgență vor putea întreprinde măsurile de reducere a riscurilor asociate fenomenelor 
meteo extreme, în vederea asigurării protecției vieții și a bunurilor materiale.

În contextul în care, nici în anul 2018 nu am fost ocoliți de efectele 
devastatoare ale schimbărilor climatice, cu toții trebuie să conștientizăm că este 
timpul să acționăm în direcția anticipării și diminuării efectelor negative ale 
acestora. În condițiile creșterii concentrației  gazelor cu efect de seră, am putea fi 

omartorii unei creșteri a temperaturii cu 3-5 C până la sfârșitul secolului. Aceste valori 
s-ar situa mult peste ținta Acordului de la Paris al Convenției Cadru a Națiunilor Unite 
asupra Schimbărilor Climatice, care are ca țintă o creștere a temperaturii  medii 

o oglobale cu maxium 2 C, cât mai aproape de 1,5 C. Activităţile umane zilnice necesită 
utilizarea combustibililor fosili (petrol, cărbune şi gaze naturale) pentru producerea 
energiei şi pentru transport. Aceste procese conduc la emisii de gaze cu efect de seră, 
în special dioxid de carbon, acestea fiind considerate responsabile pentru afectarea 
climei. Dacă la nivel național efectele încălzirii globale nu vor  putea fi încetinite, 
România se va confrunta, în câteva zeci de ani, cu deşertificări, teritorii invadate de 
ape, fenomene meteo extreme şi chiar dispariția unor specii de animale şi plante.

Printre evenimentele marcante care au avut loc in anul 2018, aș dori să 
evidențiez participarea domnului Prof. Petteri Taalas, Secretar General al 
Organizației Meteorologice Mondiale, la Sesiunea Plenară a Adunării Parlamentare a 
Uniunii pentru Mediterană, eveniment găzduit de Parlamentul României, în perioada 
15-16 februarie 2018. În cadrul acestui eveniment, domnul Prof. Petteri Taalas a 
susținut un discurs privind problematica schimbărilor climatice și impactul asupra 
sectoarelor economice cheie la nivel mondial și regional. 

În prima zi a vizitei sale, domnul Prof. Petteri Taalas a avut o întrevedere cu 
doamna Viceprim-Ministru, Ministrul Mediului, Grațiela Leocadia Gavrilescu, la 
sediul Ministerului Mediului din București. Un  punct cheie al dezbaterilor a vizat 
posibilitatea găzduirii de către România, prin intermediul Administrației Naționale 
de Meteorologie, a unui Centru Regional de Agrometeorologie, în cadrul Regiunii VI – 
Europa, având ca principale activități: pregătirea programelor de măsurători și 
observații de agrometeorologie, proiecte de cercetare pilot, precum și formarea 
profesională a experților în acest domeniu la nivelul serviciilor de meteorologie din 
Europa (conform RA VI-17/Doc. 3.1 (2) prezentat la cea de-a XVII-a Sesiune a RA VI 
OMM de la Geneva din perioada 7-9 februarie 2018).

În data de 16 februarie 2018, domnul Prof. Petteri Taalas a efectuat o vizită 
de lucru la sediul central al Administrației Naționale de Meteorologie din București. În 
cadrul acestei vizite,  domnia sa a avut ocazia să cunoască progresele înregistrate de 
specialiștii români în domeniile meteorologiei, agrometeorologiei și climatologiei, 
precum și în îmbunătățirea infrastructurii meteorologice. Cu ocazia acestei vizite, au 
fost identificate potențiale oportunități de colaborare (proiecte/programe) în 
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domeniile vizate.

Cooperarea internațională a constituit și pe parcursul anului 2018 un   
domeniu de o importanță fundamentală. România, prin Administrația Națională de 
Meteorologie, a fost și este o instituție activă în cadrul organismelor meteorologice 
europene  și internaționale precum: Organizația Europeană pentru Exploatarea 
Sateliților Meteorologici (EUMETSAT), Centrul European pentru Prognoze 
Meteorologice de Durată Medie (ECMWF), Rețeua Serviciilor Meteorologice Europene 
(EUMETNET), Grupul pe Probleme de Interes Economic al Serviciilor Meteorologice 
Naționale din Zona Economică Europeană (ECOMET) și nu în ultimul rând, Organizația 
Meteorologică Mondială (OMM).  

România are drept de reprezentare în Comisia de Agrometeorologie, iar prin 
intermediul Administrației Naționale de Meteorologie, participă activ la activitățile 
și inițiativele acestui organism, în vederea dezvoltării Serviciilor Agrometeorologice 
Naționale și îmbunătățirea produselor destinate utilizatorilor (ministere de resort, 
alte instituții specializate, ferme agricole etc.), precum și la pregătirea profesională 
continuă a specialiștilor în agrometeorologie, în conformitate cu cerințele 
organizațiilor internaționale în domeniu. Astfel, în perioada 14-20 aprilie 2018 s-au 
desfășurat la Incheon, în Republica Coreea, Cea de-a XVII-a Sesiune a Comisiei pentru 
Agrometeorologie (CAgM-17) a Organizației Meteorologice Mondiale (OMM) și alte 
evenimente tehnice de specialitate cu scopul de a evidenția și analiza prioritățile 
CAgM pentru intervalul 2020-2023.

A fost o onoare pentru mine să particip la acest eveniment, în calitate de 
reprezentant al României în Comisia pentru Agrometeorologie, membru în Grupul de 
Management al Comisiei pentru Agrometeorologie, preşedinte al Componentei Focus 
Area 4: „Pregătire Profesională în Agrometeorologie” (OPCAME FA4) și lider de grup, 
expert în Dezvoltarea Serviciilor Agrometeorologice Operative, în cadrul 
OMM/CAgM/OPAG 1 – Servicii Agrometeorologice pentru Producţia Agricolă (ET 1.2 – 
ETSOAS).

În perioada 01-05 octombrie 2018, s-au desfășurat la Incheon, în Republica 
Coreea, Prima Sesiune comună a Grupurilor de Lucru I, II și III ale Comitetului 
Interguvernamental pentru Schimbări Climatice (IPCC) și cea de-a 48-a Sesiune a 
IPCC. 

În cadrul acestor evenimente a fost aprobată forma finală a documentului 
intitulat „Înc lzirea global  cu 1.5°C, un raport special al IPCC asupra impactului 
încălzirii globale cu 1,5°C peste nivelurile pre-industriale și efectele conexe ale 
emisiilor de gaze cu efect de seră în contextul unui răspuns ferm, la nivel global, 
la amenințările schimbărilor climatice, al dezvoltării durabile și al eforturilor 
pentru eradicarea sărăciei”.

La nivel național, Administraţia Naţională de Meteorologie a organizat în   
data de 13 noiembrie 2018, Conferința Națională „Schimbări Climatice Globale - 
100 de recorduri climatice în România”, la București, în Aula Academiei Române,  
eveniment dedicat sărbătoririi Centenarului Marii Uniri cu participarea doamnei 
Viceprim-Ministru, Ministrul Mediului, Grațiela Leocadia Gavrilescu, alături de 
membrii de onoare ai Academiei Române și alte  personalități.

Prezentările și dezbaterile din cadrul acestui eveniment deosebit de 
important pentru comunitatea științifică din România au abordat problematica 
schimbărilor climatice care afectează în mod evident ecosistemele naturale și 
populația, atât la nivelul țării noastre, cât și pe plan mondial.

Pe parcursul anului 2018, specialiştii din Administraţia Naţională de 

ă ă
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Meteorologie au menţinut tradiţia şi prestigiul instituției prin participarea la 
numeroase evenimente ştiinţifice internaţionale, publicând lucrări și primind   
titluri şi premii academice. Grija pentru pregătirea profesională permanentă a 
specialiștilor nostri, precum și participarea acestora la diferite seminarii de 
specialitate, în vederea creșterii performanței și eficienței, vor fi menținute și vor 
constitui o prioritate, o componentă de bază a strategiei de dezvoltare a ANM și în 
viitor.

Aprecierea și încrederea pe care ni le acordați în fiecare zi ne dau puterea de  
a merge mai departe; sugestiile și observațiile dumneavoastră ne fac să devenim tot 
mai buni în domeniul meteorologiei, să evoluăm și să ne perfecționăm.

Dr. Elena MATEESCU

Director General

Reprezentant Permanent al României 

pe lângă Organizația Meteorologică Mondială
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organizare seminarii, conferințe, vizite de lucru, întâlniri 
în cadrul proiectelor naționale/internaționale

Evenimente științifice

În perioada 15-16 februarie 2018, Secretarul General al Organizației 
Meteorologice Mondiale, domnul Prof. Petteri Taalas, a participat la Sesiunea Plenară 
a Adunării Parlamentare a Uniunii pentru Mediterană, eveniment găzduit de 
Parlamentul României. În cadrul acestui eveniment, domnul Prof. Petteri Taalas a 
susținut un discurs privind problematica schimbărilor climatice și impactul asupra 
sectoarelor economice cheie la nivel mondial și regional.

În prima zi a vizitei sale, domnul Prof. 
Petteri Taalas a avut o întrevedere cu doamna 
Viceprim-Ministru, Ministrul Mediului, Grațiela 
Leocadia Gavrilescu, la sediul Ministerului 
Mediului din București. 

Printre subiectele care au fost dezbătute în 
cadrul evenimentului menționat se numără 
dezvoltarea Serviciului Meteorologic din 
România, promovarea la nivel 
european și internațional, pe proiecte de 
cercetare cu tematica relevantă în domeniul 
schimbărilor climatice și identificarea celor mai 
bune strategii privind adaptarea la efectele 
încălzirii globale, în contextul obiectivelor 
stipulate prin Acordul de la Paris, îmbunătăţirea 
tehnologiilor și aportul cu idei inovatoare pentru 
o mai bună gestionare a riscului manifestării 
fenomenelor meteorologice extreme.

Un alt punct cheie al dezbaterilor a vizat 
posibilitatea găzduirii de către România, prin 
intermediul Administrației Naționale de Meteorologie, a unui Centru Regional de 
Agrometeorologie, în cadrul Regiunii VI – Europa, având ca principale activități: 
pregătirea programelor de măsurători și observații de agrometeorologie, proiecte de 
cercetare pilot, precum și formarea profesională a experților în acest domeniu la 
nivelul serviciilor de meteorologie din Europa (conform RA VI-17/Doc. 3.1 (2) 
prezentat în cadrul celei de-a XVII-a Sesiune a RA VI OMM de la Geneva din perioada    
7-9 februarie 2018).

În data de 16 februarie 2018, domnul Prof. Petteri Taalas a efectuat o vizită    
de lucru la sediul central al Administrației Naționale de Meteorologie din București.

În cadrul acestei vizite,  domnia sa a avut ocazia să cunoască progresele 
înregistrate de specialiștii români în domeniile meteorologiei, agrometeorologiei      
și climatologiei, precum și în îmbunătățirea infrastructurii meteorologice. Cu ocazia 
acestei vizite, au fost identificate potențiale oportunități de colaborare 
(proiecte/programe) în domeniile vizate.

La acest eveniment au participat reprezentanți la nivel înalt din cadrul 
Ministerului Mediului, Academiei de Știinte Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-

cooperării 



RAPORT ANUAL 2018

6

Şişești”, Institutului Național de 
Hidrologie și Gospodărirea Apelor, 
conducerea Administrației Naționale 
de Meteorologie, șefi ai secțiilor/ 
laboratoarelor de agrometeorologie, 
climatologie, modelare numerică, 
teledetecție și GIS, IT și sateliți 
meteorologici și alți experți din    
cadrul Administrației Naționale de 
Meteorologie.

Conform tradiției, Administrația Națională de Meteorologie a sărbătorit, în data 
de 23 martie 2018, la sediul său din București, Ziua Mondială a Meteorologiei. Tema 
propusă de către Organizația Meteorologică Mondială pentru anul 2018, a fost: 
„

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

Printre invitați s-au numărat secretari de stat, membrii de onoare ai    
Academiei Române, personalități din Guvernul României, Ministerul Mediului, 
Ministerul Apelor și Pădurilor, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul 
Cercetării și Inovării, Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-
Şişești” (ASAS), Universitatea București, Inspectoratul General pentru Situații de 
Urgență, Jandarmeria Română, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină 
Veterinară, Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Administrația Națională 
«Apele Romane», Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, Institutul 
de Geodinamică „Sabba Ștefănescu” al Academiei Române, Institutul Național de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului (ICPA) 
București, Institutul de Geografie, Universitatea București-Facultatea de Fizică, 
Autoritatea Aeronautică Civilă Română, Administrația Română a Serviciilor de Trafic 

Vremea și clima ne provoacă; să acționăm inteligent”.

Evenimente științifice

Evenimente științifice
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Aerian (ROMATSA), Agenția Spațială Română, Institutul de Științe Spațiale, 
reprezentanți mass media  etc.

În calitate de membru cu drepturi depline al Organizației Meteorologice 
Mondiale, România are drept de reprezentare în Comisia de Agrometeorologie, iar  
prin intermediul Administrației Naționale de Meteorologie, participă activ la 
activitățile și inițiativele acestui organism, în vederea dezvoltării Serviciilor 
Agrometeorologice Naționale și îmbunătățirea produselor destinate utilizatorilor 
(ministere de resort, alte instituții specializate, ferme agricole etc.), precum și la 
pregătirea profesională continuă a cercetătorilor (specialiștilor) în agrometeorologie, 
în conformitate cu cerințele organizațiilor internaționale în domeniu. 

În perioada 14-20 aprilie 2018 s-au desfășurat la Incheon, în Republica Coreea, 
Cea de-a XVII-a Sesiune a Comisiei pentru Agrometeorologie (CAgM-17) a Organizației 
Meteorologice Mondiale (OMM) și alte evenimente tehnice de specialitate cu scopul de 
a evidenția și analiza prioritățile CAgM pentru intervalul 2020-2023, respectiv planul 
strategic pentru perioada menționată, prilej cu care s-a realizat o trecere în revistă a 
stadiului de realizare a obiectivelor stabilite în cadrul Celei de-a XVI-a Sesiuni a CAgM, 
care a avut loc în Antalia, Turcia, în anul 2014, vizând îmbunătățirea capacității 
profesionale în domeniul agrometeorologiei, prin organizarea de acțiuni sub umbrela 
OMM (seminarii, simpozioane, ateliere de lucru, conferințe etc.), activități de 
training, proiecte și programe de cercetare-dezvoltare cu relevanță în domeniu, 
inițierea și menținerea de parteneriate de colaborare cu alte instituții, agenții și 
organizații.

Evenimente științifice

Evenimente științifice
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O delegație mixtă Administrația Națională de Meteorologie și Ministerul  
Mediului a reprezentat România la acest eveniment. Din partea  Administrației 
Naționale de Meteorologie au participat doamna Dr. Elena MATEESCU, Director General 
și domnul Daniel ALEXANDRU, Șef Laborator Agrometeorologie.

Sesiunile Comisiei pentru Agrometeorologie a OMM sunt organizate, de regulă, o 
dată la patru ani, cu scopul de a dezbate şi analiza problemele de actualitate care 
afectează buna desfăşurare a activităţilor operaţionale și de cercetare din cadrul  
Serviciilor Agrometeorologice Naționale, definirea misiunii acestora în societate, 
schimbul de opinii, expertiză şi experienţele dobândite în abordarea/soluţionarea 
problemelor majore datorate cererii crescânde de produse și servicii prompte, de o 
foarte bună calitate, din partea autorităților și a populației, în vederea susţinerii 
strategiilor propuse de factorii de decizie în toate sectoarele socio-economice vitale.

Administraţia Naţională de Meteorologie a primit, la sediul său din București, 
vizita unei delegații de la Centrul European pentru Prognoze Meteorologice de Durată 
Medie (ECMWF), în perioada 23-25 aprilie 2018, pentru susținerea unui curs de 
pregătire profesională (training specializat) destinat specialiștilor din cadrul 

Evenimente științifice

Evenimente științifice
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Administraţiei Naţionale de Meteorologie în domeniile meteorologiei (prognoza 
imediată, lunară și sezonieră, modelării numerice a vremii, climatologiei, sateliților 
meteorologici, baze de date, administrare sisteme de calcul (IT) etc. 

Tematica cursului a inclus noțiuni de:
utilizarea datelor și produselor ECMWF în Administraţia Naţională de 
Meteorologie;
diseminarea operațională (update scripturi operative, configurații);
surse de date în scopul dezvoltării unor algoritmi de prognoză din ieșirile 
modelelor pentru fenomenele severe, la scară fină (descărcări electrice, furtuni 
etc.);
rezultate asupra prognozelor extinse (lunară/sezon);
perspective COSMO de utilizare a resurselor ECMWF (baze de date, software 
etc.);
perspective ALADIN/ALARO de utilizare a resurselor ECMWF (baze de date, 
software etc.);
metode de analiză/filtrare a erorilor de observații;
discuții și training specializat pe grupuri de lucru.

Cu această ocazie, participanții se vor familiariza cu ultimele progrese realizate 
de ECMWF în domeniul prognozelor meteorologice, al modelării numerice, precum și 
domeniilor conexe și vor beneficia de îndrumări specializate în utilizarea datelor și 
produselor ECMWF. 

La rândul lor, experții din cadrul  Administraţiei Naţionale de Meteorologie vor 
prezenta delegaților ECMWF  activitatea întreprinsă în domeniul de interes.

La eveniment au participat specialiști din cadrul Centrului Național de   
Prognoze Meteorologice din sediul central al Administraţiei Naţionale de Meteorologie 
dar și din teritoriu (Centrele Meteorologice Regionale), secțiilor/departamentelor/ 
laboratoarelor specializate din Administraţia Naţională de Meteorologie precum: 
Laboratorul de Modelare Numerică, Secția de Climatologie, Laboratorul de 
Coordonare a Rețelei de Radare, Sateliți, Stații Meteo și Tehnici pentru Prognoză 
Nowcasting, Laboratorul de Proiectare și Administrare Baze de Date, Serviciul 
Administrare Sisteme de Calcul, alți specialiști.

În perioada 12-13 iulie 2018 a avut loc vizita exploratorie a unei delegații de la 
Organizația Europeană pentru Exploatarea Sateliților Meteorologici (EUMETSAT), 
compusă din doamnele Gabriele Kerrmann și Lorna Putze, pentru stabilirea locațiilor 
în vederea organizării Conferinței EUMETSAT din anul 2021.

Evenimente științifice

Evenimente științifice
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În perioada 30-31 august 2018, Administrația Națională de Meteorologie a 
organizat, la sediul său din București, atelierul de lucru pentru scrierea propunerii de 
proiect EcoCloud (EEA Grants CALL FOR PROPOSALS 2018 - Collaborative Research 
Projects), eveniment organizat în colaborare cu Institutul de Biologie București al 
Academiei Române în cadrul „Norwegian-Romanian network visit to Romania”. La 
acest eveniment au participat specialiști din cadrul Institutului de Biologie București 
al Academiei Române, Institutului Național de Cercetare Dezvoltare Aerospațială „Elie 
Carafoli” (INCAS), Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica 
Laserilor, Plasmei și Radiației (INFLPR), Gemma Computing și Administraţiei Naţionale 
de Meteorologie.

În perioada 17-21 septembrie 2018, Administraţia Naţională de Meteorologie a 
organizat, la sediul său din București, întâlnirea Comitetului de Conducere în cadrul 
Cooperării Regionale pentru modelarea numerică pe arie limitată pentru Europa 
Centrală (RC-LACE) și respectiv atelierul de lucru „Asimilarea de date”, evenimente la 
care au participat reprezentanți ai țărilor membre, ale Consorțiilor RC-LACE și ALADIN 
(Dezvoltare Internațională a unui Model pe Arie Limitată pentru Adaptare Dinamică) și 
specialiști în domeniul modelării numerice a vremii, din cadrul Administraţiei 
Naţionale de Meteorologie. În cadrul acestor întâlniri s-a realizat o evaluare a 
activităţilor din planul de activitate RC - LACE în anul 2018 și a fost prezentat planul de 
activități pentru anul 2019, atât din punct de vedere al cercetării, cât și cel financiar, 
au avut loc discuții privind progresul tehnicilor asimilării de date în fiecare țară 
membră RC-LACE și ALADIN, a dificultăților și obstacolelor de ordin tehnologic care au 
apărut în bunul mers al activităților, dar și găsirea de soluții pentru remedierea acestor 
probleme, schimburi de experiențe și bune practici.

În perioada 01-05 octombrie 2018, s-au desfășurat la Incheon, în Republica 
Coreea, Prima Sesiune comună a Grupurilor de Lucru I,II și III ale Comitetului 
Interguvernamental pentru Schimbări Climatice (IPCC) și cea de-a 48-a Sesiune a IPCC. 
O delegație mixtă Administrația Națională de Meteorologie și Ministerul Mediului  a 
reprezentat România la acest eveniment. Din partea Administrației Naționale de 
Meteorologie a participat doamna Dr. Elena MATEESCU, Director General.

IPCC este un organism internațional care activează sub egida Organizației 
Mondiale a Meteorologiei (OMM) și a Programului Națiunilor Unite pentru Mediu, 

Evenimente științifice

Evenimente științifice
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deschis tuturor membrilor Organizației Națiunilor Unite (ONU) și ai Organizației 
Mondiale a Meteorologiei.

În calitate de membru al Adunării Generale a Grupului Interguvernamental 
pentru Schimbări Climatice, România, prin intermediul experților din cadrul 
Administrației Naționale de Meteorologie, participă activ, alături de celelalte state 
membre, la acțiunile și inițiativele acestei organizații, în vederea dezvoltării 
domeniului, elaborarea și implementarea de strategii, la nivel mondial, pentru 
diminuarea pe cât posibil a efectelor schimbărilor climatice. 

IPCC a fost înființat în anul 1988, anul acesta sărbătorindu-se 30 de ani de 
existență. Misiunea primordială a acestei organizații este aceea de a furniza, periodic, 
starea cercetărilor în domeniile legate de schimbarea climatică indusă de activitatea 
umană, astfel încât decidenții politici să aibă informațiile cele mai robuste și 
relevante pentru a putea acționa informat pentru atenuarea schimbării climatice și a 
impactului asupra sistemelor fizice, ecosistemelor și sistemelor umane. 

În cadrul acestor evenimente a fost aprobată 
forma finală a documentului intitulat: „
globală de 1.5°C, un raport special al IPCC asupra 
impactului încălzirii globale cu 1.5°C peste 
nivelurile pre-industriale și efectele conexe ale 
emisiilor de gaze cu efect de seră în contextul unui 
răspuns ferm, la nivel global, la amenințările 
schimbărilor climatice, al dezvoltării durabile și al 
eforturilor pentru eradicarea sărăciei”.

Încălzirea 

Evenimente științifice

Evenimente științifice

Administrația Națională de Meteorologie a organizat în perioada 10-12 octombrie 
2018 cea de-a 4-a Întâlnire Transnațională de lucru a partenerilor Proiectului     
„DRI-DANUBE – Riscul secetei în regiunea Dunării”, finanțat în cadrul Programului 
Transnațional Dunărea.

Întâlnirea a avut drept scop raportarea stadiului actual al activităților 
desfășurate în cadrul Proiectului DRI-DANUBE, care vizează creşterea capacității     
de adaptare țărilor din regiunea Dunării la schimbările climatice, prin sporirea 
rezistenței la secetă, utilizând instrumente și seturi de date climatice recente. Cu 
această ocazie, Administrația Națională de Meteorologie, împreună cu partenerii 
omologi din Slovenia, Austria, Slovacia, Cehia, Ungaria, Muntenegru, Serbia, Croația, 
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Bosnia și Herțegovina, au prezentat rezultatele obținute din evaluarea și analiza 
vulnerabilității sistemelor de cultură la secetă din zona Dunării, în vederea formulării 
politicilor specifice și direcționate legate de secetă, pentru reducerea pierderilor de 
producție în agricultură.

În cadrul celei de-a doua zile a întâlnirii a fost prezentată prima versiune             
a Serviciului Utilizator al Secetei (DUS), un instrument inovativ și interactiv dezvoltat   
în cadrul proiectului  DRI-DANUBE, care va permite o monitorizare mai precisă și 
eficientă a secetei, precum și avertizarea 
timpurie pentru întreaga regiune a 
Dunării. Acest serviciu va include un set    
de date ale Centrului de observare  a 
pământului pentru monitorizarea resur-
selor de apă (EODC) de la o serie de sateliți 
de teledetecție operaționali, date care 
sunt procesate în informații despre  
secetă, disponibile publicului larg cu o 
interfață de browser web. Cu acest 
serviciu, activitatea operațională zilnică a 
autorităților naționale și a utilizatorilor 
finali, cum ar fi agricultorii sau gestionarii 
de apă, va fi îmbunătățită în toate fazele gestionării dezastrelor legate de secetă (de 
la monitorizare, prognoză și evaluare la răspuns).

Administraţia Naţională de Meteorologie a organizat în data de 13 noiembrie 
2018, Conferința Națională Schimbări Climatice Globale - 100 de recorduri 

climatice în România, la București, în 
Aula Academiei Române. Acest eveniment 
va fi dedicat sărbătoririi Centenarului 
Marii Uniri.

Prezentările și dezbaterile din 
cadrul acestui eveniment deosebit de 
important pentru comunitatea științifică 
din România au abordat problematica 
schimbărilor climatice care afectează în 
mod evident ecosistemele naturale și 
populația atât la nivelul țării noastre cât 
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și pe plan mondial. Este recunoscut faptul că vremea, clima, apa şi condiţiile de mediu 
influenţează dezvoltarea socio-economică a ţărilor din întreaga lume. Creşterea 
frecvenţei şi intensităţii hazardelor naturale cauzate de variabilitatea şi schimbarea 
climei aduce în faţa multor ţări provocări extreme. Statele membre IPCC au înţeles 
avantajele unei strânse cooperări la nivel mondial, în sprijinul propriilor operaţiuni, 
mai ales în domeniile în care au fost capabile să-şi amplifice capacitatea comună prin 
diseminarea resurselor, reducerea redundanţei, promovarea pregătirii profesionale și 
nu în ultimul rând, prin schimbul de tehnologie.

Printre invitați s-au numărat membri de onoare ai Academiei Române, 
personalități din cadrul Ministerului Mediului, Ministerului Apelor și Pădurilor, 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Academiei de Științe Agricole și Silvice 
„Gheorghe Ionescu-Șișești” (ASAS), Academiei de Studii Economice din București, 
Universității București (Facultatea de Fizică și alte facultăți), Inspectoratului General 
pentru Situații de Urgență,  Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, 
Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, Gărzii Naționale de Mediu, 
Administrației Naționale «Apele Române», Institutului Național de Hidrologie și 
Gospodărire a Apelor, Institutului de Geodinamică „Sabba Ștefănescu” al Academiei 
Române, Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie 
și Protecția Mediului (ICPA) București, Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare 
Agricolă Fundulea, Institutului de Geografie, Autorității Aeronautice Civile Române, 
Administrației Române a Serviciilor de Trafic Aerian (ROMATSA), Agenției Spațiale 
Române, Institutului de Științe Spațiale, experți din cadrul Administrației Naționale de 
Meteorologie, reprezentanți mass media etc.

În perioada 14-16 noiembrie 2018, a avut loc Sesiunea Științifică 
Anuală a Administrației Naționale de Meteorologie, la sediul central din 
București, Șos. București-Ploiești, nr. 97, Sala „Ștefan Hepites”. Având în 
vedere complexitatea tematicii abordate, acest eveniment a fost dedicat 
sărbătoririi Centenarului Marii Uniri.
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Evenimentul a inclus, în data de 16 noiembrie 2018 o masa rotundă cu temele:

• „
viitoare proiecte”;

• „ Meteorologia – provocări în contextul schimbărilor climatice globale”.

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

Printre invitați s-au numărat membri de onoare ai Academiei Române, 
personalități din cadrul Ministerului Mediului, Ministerului Apelor și Pădurilor, 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Academiei de Științe Agricole și Silvice 
„Gheorghe Ionescu-Șișești” (ASAS), Academiei de Studii Economice din București, 
Universității București (Facultatea de Fizică și alte facultăți), Inspectoratului   
General pentru Situații de Urgență,  Universității de Științe Agronomice și Medicină 
Veterinară, Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, Gărzii Naționale de Mediu, 
Administrației Naționale «Apele Române», Institutului Național de Hidrologie și 
Gospodărire a Apelor, Institutului de Geodinamică „Sabba Ștefănescu” al Academiei 
Române, Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie 
și Protecția Mediului (ICPA) București, Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare 
Agricolă Fundulea, Institutului de Geografie, Autorității Aeronautice Civile Române, 
Administrației Române a Serviciilor de Trafic Aerian (ROMATSA), Agenției Spațiale 
Române, Institutului de Științe Spațiale, experți din cadrul Administrației Naționale de 
Meteorologie, reprezentanți mass media  etc.

Un număr de 105 autori s-au înscris cu lucrări științifice și postere în cadrul 
Sesiunii  Științifice. În incheiere, celor mai bune lucrări le-au fost decernate premii:

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

 2. Premiul Administrației Naționale de Meteorologie s-a decernat unei lucrări 
științifice valoroase, de talie internațională, realizată de specialiști ai Administrației 
Naționale de Meteorologie, care a prezentat realizări recente specifice activității     
de meteorologie și care va contribui la dezvoltarea domeniului. S-au punctat 
originalitatea lucrării, metodologia și modul de prezentare.

3. Premiul de debut s-a acordat unui tânăr cercetător științific, de până în      
30 de ani, pentru prima prezentare a unei lucrări știițifice la care este autor principal;

4. Premiul pentru cea mai bună prezentare orală, ale cărei criterii de selecție 
au fost: structura și claritatea prezentării, modul de selectare a informațiilor, 
prezentarea unor ipoteze noi pentru cercetările viitoare, respectarea timpului alocat.

Rezultate obținute în cadrul proiectelor de cercetare și propuneri pentru 

„ ”



RAPORT ANUAL 2018

15

Caracterizarea meteorologică a anului 2018

În anul 2018, temperatura medie pe ţară, 10,39ºC, calculată din valorile 

înregistrate la staţiile meteorologice din reţeaua naţională de supraveghere 

meteorologică, a fost cu 1,21ºC mai mare decât normala climatologică (1981-2010). 

Cele mai mari temperaturi medii anuale, peste 12,0ºC, s-au înregistrat în Câmpia 

Română, Câmpia de Vest şi în zonele joase din Dobrogea. Cea mai mare valoare a 

temperaturii medii anuale pe ţară, 13,5ºC, s-a înregistrat la Moldova Veche, iar cea 

mai mică, –0,4ºC, la Vf. Omu. Abateri negative ale temperaturii medii lunare faţă de 

normala climatologică (1981-2010), corespunzătoare fiecărei luni în parte, s-au 

înregistrat în  martie şi iulie şi au avut valorile de 0,3ºC (iunie) şi respectiv 1,1ºC 

(martie). Abateri pozitive au fost înregistrate în 9 din cele 12 luni ale anului 2018, 

temperatura medie lunară pe ţară fiind mai mare decât normala climatologică    

(1981-2010), cu valori cuprinse între 0,3ºC (februarie) şi 4,6ºC (aprilie), iar în luna 

decembrie abaterea a fost 0,0ºC (fig. 1 şi 3).

în România
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Fig.1. Temperatura medie 
lunară, medie pe ţară, din 
Român ia ,  î n  anu l  2018 ,  
comparativ cu normala climato-
logică (1961-1990, 1981-2010).

Fig. 3. Temperatura medie 
anuală a aerului – 2018.
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Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor termice din anul 2018, 

se constată că regimul termic a fost foarte cald, dar mai ales extrem de cald în 

Transilvania, Maramureş, Crişana, Banat, nord-vestul Munteniei, în sudul litoralului 

Mării Negre şi local în Delta Dunării. În rest, regimul termic a fost cald (fig. 4).

Fig. 4. Abaterea temperaturii 
medii anuale a aerului din 2018 
faţă de normala climatologică 
standard (1981-2010) şi încadra-
rea în clase de severitate a 
anomaliilor termice.

De remarcat că anul 2018 este al treilea cel mai cald an din perioada 1901-2018.

Cantitatea totală de precipitaţii din anul 2018, medie pe ţară, 698,8 mm, 

calculată din valorile înregistrate la staţiile meteorologice din reţeaua naţională de 

supraveghere meteorologică, a fost cu 10% mai mare decât normala climatologică 

(1981-2010). Cantităţi anuale însemnate de precipitaţii, 800–1000 mm și mai mari, au 

fost înregistrate în zonele montane, în nord-vestul Munteniei, pe areale din jumătatea 

de nord a Olteniei, în sudul Banatului şi izolat în rest. Cele mai mici cantităţi anuale de 

precipitaţii, sub 500 mm, s-au înregistrat în Dobrogea, sud-estul Moldovei şi nord-estul 

Munteniei. Cea mai mare cantitate anuală de precipitaţii s-a înregistrat la Stâna de 

Vale, 1839,2 mm, iar cea mai mică, 296,6 mm, la Sulina. Abateri pozitive au fost în       

6 din cele 12 luni ale anului, oscilând între 16% în ianuarie şi 92% în martie, iar    

abateri negative s-au înregistrat în restul lunilor, oscilând între 6% în noiembrie şi 64% 

în aprilie (fig. 2 şi 5).
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Fig. 2. Cantitatea lunară de 
precipitaţii, medie pe ţară, din 
România în anul 2018, comparativ 
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Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor pluvio anuale, se 

constată că regimul pluviometric a fost excedentar în sudul şi vestul Munteniei, în 

Oltenia, în sudul Banatului, în aproape toată jumătatea de nord a Moldovei şi pe areale 

din vestul şi estul Transilvaniei, izolat, acesta fiind chiar foarte excedentar sau extrem 

de excedentar. În estul Olteniei şi vestul Munteniei, cantităţile de precipitaţii au fost 

mari, regimul precipitaţiilor fiind de asemenea foarte excedentar şi extrem de 

excedentar. Pe areale reduse din estul Moldovei şi centrul Crişanei, regimul 

pluviometric a fost deficitar. În rest, cantităţile anuale de precipitaţii s-au încadrat în 

limite normale cu excedente şi deficite izolate (fig. 6).

Fig. 5. Cantitatea anuală de 
precipitaţii – 2018.

Fig. 6. Abaterea cantităţii anuale de 
precipitaţii din 2018 faţă de normala 
climatologică standard (1981-2010) 
şi încadrarea în clase de severitate a 
anomaliilor pluvio.

EVOLUŢII LUNARE ÎN ANUL 2018

În luna ianuarie, temperatura medie pe țară a fost de 0,0ºC, fiind cu 2,1ºC mai 

mare decât normala climatologică (1981-2010). 

Abaterea temperaturii medii a aerului din luna ianuarie 2018 față de mediana 

intervalului de referință standard (1981-2010) a fost pozitivă în toată țara. Abateri 

pozitive mari, peste 3,0ºC, s-au înregistrat în Crișana, Banat, Maramureş şi 

Transilvania. Cea mai mare valoare a fost de 4,3ºC şi s-a înregistrat la stațiile 

meteorologice Oradea și Satu Mare (fig.7).
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Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor termice din luna 

ianuarie 2018, se poate observa că regimul termic a fost cald în majoritatea zonelor 

țării. Acesta a fost extrem de cald și foarte cald în nordul Banatului, în Crișana, dar și 

pe areale din Maramureș şi Transilvania. În cea mai mare parte a Moldovei, în nord-

estul Munteniei precum și în nordul Dobrogei, regimul termic s-a încadrat în limite 

normale (fig. 7).

Cantitatea lunară de precipitații medie pe țară, a fost de 39,1 mm, fiind cu 16% 

mai mare decât normala climatologică (1981-2010) (1981–2010). Abaterea cantității 

de precipitații din luna ianuarie 2018 față de mediana intervalului de referință 

standard (1981-2010), calculată în procente, a fost pozitivă la cele mai multe stații 

meteorologice. Aceasta a fost negativă în Maramureş, nord-vestul Transilvaniei şi 

local, în rest.

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor pluviometrice din luna 

ianuarie 2018, se constată că regimul pluviometric a fost foarte excedentar şi extrem 

de excedentar pe areale restrânse din Transilvania, Moldova și Banat. Acesta a fost 

excedentar în jumătatea de nord a Moldovei, pe areale din Transilvania, Banat și 

Muntenia și mai redus ca extindere, în Dobrogea. Pe areale din Maramureș, local în 

Transilvania şi izolat în Moldova și Muntenia, regimul pluviometric a fost deficitar şi 

foarte deficitar. În rest, acesta s-a încadrat în limite normale.

Luna ianuarie 2018 s-a caracterizat printr-o alternanţă a perioadelor reci cu cele 

calde sau chiar deosebit de calde pentru această perioadă a anului. 

Precipitaţiile au fost prezente pe tot parcursul lunii, atât sub formă de ploaie, în 

perioadele calde, cât şi sub formă de ninsoare şi lapoviţă, în perioadele reci. La munte 

au predominat ninsorile. În ziua de 18 ianuarie, în Dobrogea s-au semnalat descărcări 

electrice.

Vântul a suflat puternic în timpul ninsorilor din 18-19 ianuarie, mai ales în 

Dobrogea și la munte, unde au fost, pe arii extinse, viteze la rafală de 80...110 km/h şi 

chiar până la 138 km/h în Munții Țarcu și 140 km/h la Gura Portiței. Intensificări ale 

vântului, cu viteze în general cuprinse între 50 și 70 km/h, au mai fost în Moldova, 

Oltenia și Muntenia şi doar izolat s-au depășit 80...90 km/h în estul Munteniei și sudul 

Moldovei.Vântul a viscolit ninsoarea sau a spulberat zăpada în sud-estul țării, în ziua 

de 22 ianuarie. În restul lunii, fenomenul de viscol s-a produs doar în zonele înalte de 

munte. 

Fig. 7. Abaterea temperaturii medii 
lunare a aerului faţă de normala 
climatologică standard (1981-2010) 
şi încadrarea în clase de severitate a 
anomaliilor termice din luna 
IANUARIE 2018.
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Stratul de zăpadă a fost prezent pe tot parcursul lunii la munte, atingând grosimi 

de 160 – 190 cm, iar în rest, valorile maxime ale grosimii stratului de zăpadă, măsurate 

în platformele stațiilor meteorologice, au fost astfel: până la 37 cm, local, în Moldova, 

până la 18 cm în Transilvania, până la 15 cm în nordul Dobrogei, până la 10 cm în 

Muntenia, până la 13 cm în Maramureș și până la 9 cm în nordul Olteniei.

În zonele joase de relief s-a semnalat ceață, local, mai ales în primele 10 zile și 

izolat în restul lunii.

În luna februarie, temperatura medie pe țară a fost de -0,7ºC, cu 0,3ºC mai 

ridicată decât normala climatologică (1981-2010). Abaterea temperaturii medii a 

aerului din luna februarie 2018 față de mediana intervalului de referință standard 

(1981-2010), în România, a fost pozitivă în Transilvania, Crișana, Dobrogea şi pe arii 

extinse din Muntenia şi Maramureş, iar în rest aceasta a fost negativă.

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor termice din luna 

februarie 2018, se poate observa că regimul termic a fost normal în majoritatea 

zonelor țării. Acesta a fost cald pe areale restrânse din sud-estul Transilvaniei, în sudul 

litoralului şi sudul deltei și rece în nord-estul țării şi în zona montană din nord-vestul 

Transilvaniei.

Cantitatea lunară de precipitații, medie pe țară, a fost de 54,8 mm, cu 73% mai 

mare decât normala climatologică (1981-2010). Abaterea cantității de precipitații din 

luna februarie 2018 față de mediana intervalului de referință standard (1981-2010) 

calculată în procente a fost pozitivă în cea mai mare parte a țării. Abateri negative au 

fost doar la câteva staţii meteorologice din sud-vestul, nordul și centrul țării. Abateri 

pozitive mari,  de peste 150%, s-au semnalat în Dobrogea, Muntenia, Oltenia, centrul 

Moldovei şi cu totul izolat, în rest. Cea mai mare valoare a abaterilor pozitive din luna 

februarie 2018, a fost de 487%, la Jurilovca (fig.8).

Fig. 8. Abaterea cantităţii lunare 
de precipitaţii faţă de normala 
climatologică standard (1981-2010) 
şi încadrarea în clase de severitate 
a anomaliilor pluvio din luna 
FEBRUARIE 2018.

La staţiile meteorologice Bucureşti-Băneasa, Bucureşti-Afumaţi, Brăila şi 

Stolnici a fost depăşită cantitatea de precipitaţii totală lunară, maximă absolută, iar la 

Urziceni, cantitatea maximă absolută de precipitaţii căzută în 24 de ore, a staţiei, din 

februarie.

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor pluviometrice din luna 

februarie 2018, se constată că regimul pluviometric a fost foarte excedentar şi extrem 
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de excedentar pe areale extinse din sudul şi estul României, dar şi local, în vestul şi 

nord-vestul ţării. În rest, acesta a fost excedentar sau s-a încadrat în limite normale. 

Izolat, regimul pluviometric a fost deficitar în Depresiunea Sibiului (fig.8).

Luna februarie 2018 a fost caracterizată, ca şi ianuarie, de alternanţa 

perioadelor reci cu cele calde. În primele trei zile ale lunii vremea a fost deosebit de 

caldă, local, în regiunile sudice, centrale și estice, unde abaterile față de mediile 

multianuale au fost în general de 8...10ºC şi pe arii extinse în Câmpia Română și     

sudul Podișului Dobrogei, unde abaterile au fost de peste 13...15ºC. În intervalul             

24–28 februarie, țara noastră a fost afectată de un val de frig, astfel că a fost ger în 

toate regiunile. Indicele de răcire (IIR) a atins pragul critic de -32 unităţi în estul 

Munteniei și în Dobrogea.

Precipitaţiile au fost atât sub formă de ploaie, izolat chiar sub formă de averse 

însoţite de descărcări electrice (jud. Argeş), la începutul lunii, cât şi sub formă de 

lapoviţă şi ninsoare, mai ales în a doua jumătate a lunii. La munte au predominat 

ninsorile.

Stratul de zăpadă a fost prezent la munte, în toată luna februarie, iar grosimea 

acestuia a atins valori de 194 cm (în masivul Făgăraş). În restul ţării, grosimea stratului 

de zăpadă măsurată în platforma staţiilor meteorologice a avut valori maxime, atinse 

în perioada 24 – 28 februarie, astfel: până la 61 cm în Dobrogea, 48 cm în Oltenia, 44 cm 

în Muntenia, 34 cm în Moldova, 29 cm în Transilvania, 20 cm în Banat, 18 cm în Crișana 

și până la 6 cm în Maramureș. Din datele primite din rețeaua meteo națională, în 

locațiile stațiilor meteorologice din sudul și sud-estul țării au fost troiene ce măsurau 

între 50 și 140 cm.

Vântul a viscolit ninsoarea și a spulberat și troienit zăpada în sudul și sud-estul 

țării, în perioada 25-28 februarie, atingând la rafală valori de 65 – 70 Km/h. În aceste 

condiţii vizibilitatea orizontală a scăzut semnificativ. În restul lunii, fenomenul de 

viscol s-a produs doar în zonele înalte de munte, unde, izolat, viteza vântului a avut 

valori de peste 100 km/h, determinând transport de zăpadă.

În ultima zi a lunii s-au produs descărcări electrice în Dobrogea, iar pe litoral, 

trecător a fost burniță sau ploaie și s-a produs polei.

În zonele joase de relief, izolat, s-a semnalat ceață.

În luna martie, temperatura medie pe țară a fost de 2,4ºC, fiind cu 1,1ºC mai 

mică decât normala climatologică (1981-2010). Abaterea temperaturii medii a aerului 

din luna martie 2018 față de mediana intervalului de referință standard (1981-2010), 

în România, a fost negativă în majoritatea regiunilor cu excepția zonelor depresionare 

din Transilvania și a zonelor montane unde a fost pozitivă. Abateri negative mari, de 

peste 2ºC, au fost înregistrate în Moldova, sudul şi centrul Olteniei şi sudul şi estul 

Munteniei, iar cea mai mare valoare a abaterii negative, 3,3ºC, s-a înregistrat la 

stațiile meteorologice Roman şi Rădăuţi (fig.9). Abaterile pozitive au fost în general 

mai mici de 1ºC, dar izolat, în unele zone montane înalte, au depăşit 2ºC. Cea mai mare 

abatere pozitivă, 2,3ºC, s-a înregistrat la Vf. Omu.

La 10 staţii meteorologice, majoritatea situate în jumătatea de sud a ţării, în 

data de 1 martie, temperatura minimă înregistrată a fost mai mică decât temperatura 

minimă absolută a staţiei, din martie.

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor termice din luna martie 

2018, se poate observa că regimul termic a fost rece în majoritatea zonelor 
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extracarpatice. Acesta s-a încadrat în limite normale în Transilvania, sudul Banatului şi 

la munte. În Carpaţii Meridionali, izolat, regimul termic a fost cald (fig. 8).

Fig. 9. Abaterea temperaturii medii 

lunare a aerului faţă de normala 

climatologică standard (1981-2010) 

şi încadrarea în clase de severitate a 

anomaliilor termice din luna MARTIE 

2018.

Cantitatea lunară de precipitații, medie pe țară, a fost 73,7 mm, fiind cu 92%  

mai mare decât normala climatologică (1981-2010). Abaterea cantității de precipitații 

din luna martie 2018 față de mediana intervalului de referință standard (1981-2010), 

calculată în procente, a fost pozitivă în toată țara. Abateri pozitive mari s-au 

înregistrat în vestul țării, pe areale extinse din Moldova și Oltenia, nordul Munteniei, 

vestul şi sud-vestul Transilvaniei. La stația meteorologică Joseni s-a înregistrat cea mai 

mare valoare a abaterii pozitive, respectiv 297% (fig. 10).

Fig. 10. Abaterea cantităţii lunare 

de precipitaţii faţă de normala 

climatologică standard  (1981-2010) 

şi încadrarea în clase de severitate a 

anomaliilor pluvio din luna MARTIE 

2018.

La 6 staţii meteorologice a fost depăşită cantitatea lunară de precipitaţii 

maximă absolută, iar la 4 staţii meteorologice a fost depăşită cantitatea maximă 

absolută de precipitaţii căzută în 24 de ore, a staţiei, din martie.

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor pluviometrice din luna 

martie 2018, se constată că regimul pluviometric a fost excedentar în aproape toată 

ţara. În cea mai mare parte a Moldovei și Olteniei precum și pe zone extinse din 

Muntenia și Banat, regimul pluviometric a fost foarte și extrem de excedentar. Pe 

areale izolate din sudul Dobrogei şi în sud-vestul Transilvaniei, regimul pluviometric s-

a încadrat în limite normale (fig.10).
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Luna martie 2018 a fost caracterizată de aceeaşi alternanţă a perioadelor foarte 

reci şi chiar deosebit de reci cu cele calde, ca şi primele două luni ale anului.

Cele mai reci perioade au fost 1 - 4 martie  (în data de 1 martie vremea fiind 

chiar geroasă dimineața în toată țara, abaterile negative față de normalele perioadei 

situându-se, în general, între 10...13ºC) şi 18 – 27 martie (valorile termice au fost, în 

marea lor majoritate, cu 10...14ºC  sub normalele climatologice).

Precipitaţiile au fost prezente pe întreg parcursul lunii, fiind atât sub formă de 

ploaie, cât şi sub formă de lapoviţă şi ninsoare. Uneori, ploile au fost însoţite de 

descărcări electrice şi, pe arii mai restrânse, chiar de grindină (jud. Timiş, Buzău, 

Constanţa şi la munte).

La începutul lunii, stratul de zăpadă avea valori, măsurate în platformele 

stațiilor meteorologice, de până la: 196 cm în Munții Făgăraș, 55 cm în Dobrogea,       

43 cm în Oltenia, 40 cm în Muntenia, 34 cm în Moldova, 32 cm în cea mai mare parte a 

Transilvaniei, 18 cm în Banat și în cea mai mare parte a Crișanei și local, 6 cm în 

Maramureș. Din datele primite din rețeaua meteo națională, în locațiile stațiilor 

meteorologice existau troiene ce măsurau între 50 și 130 cm în județele: Teleorman, 

Călărași, Ialomița, Brăila, Constanța și Tulcea. Stratul de zăpadă a persistat pe 

parcursul întregii luni, la sfârşitul acesteia având valori de până la 265 cm (Masivul 

Făgăraș). În celelalte regiuni, după ninsorile din 22-23 martie, grosimea stratului de 

zăpadă avea valori de până la: 48 cm în Moldova, 36 cm în Oltenia, 32 cm în Muntenia, 

22 cm în Transilvania, 19 cm în Dobrogea, 12 cm în Banat, 11 cm în Maramureș și 8 cm în 

Crișana.

În zilele de 22 – 23 martie, vântul a avut viteze la rafală ce au depășit, local, 

60...70 km/h, a viscolit ninsoarea și a spulberat și troienit zăpada. În ziua de             

17 martie, în nord-estul țării, iar în noaptea de 22 spre 23 martie și în ziua de             

23 martie, în sud și în est, vântul a amplificat şi senzaţia de frig. În restul lunii, 

fenomenul de viscol s-a produs doar în zonele înalte de munte unde vântul a avut 

viteze la rafală de 80 – 90 km/h.

În perioadele reci din lună, local şi uneori izolat, s-a semnalat polei, iar în zonele 

joase de relief, ceață.

În luna aprilie, temperatura medie pe țară a fost de 13,9ºC, mai mare cu 4,6ºC 

decât normala climatologică (1981-2010) (1981-2010). Abaterea temperaturii medii   

a aerului din luna aprilie 2018 față de mediana intervalului de referință standard 

(1981-2010), în România, a fost pozitivă în toată țara, depăşind 3ºC la majoritatea 

staţiilor meteorologice. Cele mai mari abateri pozitive, peste 5,5ºC, s-au înregistrat 

în zona montană, iar cea mai mare valoare, 6,0ºC, s-a înregistrat la stația meteo 

Sinaia 1500 m (fig. 11).

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor termice din luna 

aprilie 2018, se poate observa că regimul termic a fost extrem de cald în toată țara 

(fig.11). 

De remarcat că luna aprilie a fost o lună cu temperaturi foarte ridicate, fiind cea 

mai călduroasă lună aprilie din ultimii 60 de ani.

Cantitatea lunară de precipitații, medie pe țară, a fost de 18,4 mm, cu 64% mai 

mică decât normala climatologică (1981-2010) (1981 – 2010). Abaterea cantității de 

precipitații din luna aprilie 2018 față de mediana intervalului de referință standard 

(1981-2010) calculată în procente a fost negativă în toată țara, cu excepția stației 
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meteorologice Băișoara, unde cantitatea lunară de precipitații a depăşit cu 14% 

normala climatologică (1981-2010) (fig.12).

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor pluviometrice din luna 

aprilie 2018, se constată că regimul pluviometric a fost deficitar şi foarte deficitar în 

majoritatea zonelor ţării. În rest, pe areale din jumătatea de vest a ţării, regimul 

pluviometric s-a încadrat în limite normale (fig.12).

Fig. 11. Abaterea temperaturii 
medii lunare a aerului faţă de 
normala climatologică standard 
(1981-2010) şi încadrarea în clase 
de severitate a anomaliilor termice 
din luna APRILIE 2018.

Fig. 12. Abaterea cantităţii lunare 
de precipitaţii faţă de normala 
climatologică standard (1981-2010) 
şi încadrarea în clase de severitate 
a anomaliilor pluvio din luna 
APRILIE 2018.

Pe parcursul lunii, precipitaţiile au fost sub formă de ploaie, iar la munte au mai 

fost  lapoviţe şi ninsori. În ziua de 2 aprilie au fost precipitații sub formă de lapoviță și 

ninsoare, trecător, în Maramureș și Transilvania. Ploile au fost adeseori însoţite de 

descărcări electrice şi uneori de grindină şi intensificări ale vântului.

Stratul de zăpadă existent la începutul lunii s-a menţinut în zonele montane, dar 

s-a mai diminuat până la sfârşitul acesteia. Astfel, la sfârşitul lunii, mai exista strat de 

zăpadă doar la peste 2000 m altitudine, unde măsura, în platformele stațiilor 

meteorologice, până la 85 cm (Masivul Făgăraș). 

Vântul a avut uneori intensificări, viteza la rafală ajungând la 70 - 80 Km/h, iar la 

munte depăşind chiar  90 - 100 Km/h.

Brumă s-a produs numai izolat în diminețile zilelor de 4 și 10 aprilie, iar 

fenomenul de ceaţă a fost semnalat doar pe suprafețe mici și pentru scurte perioade 

de timp.
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În luna mai, temperatura medie pe ţară a fost de 17,1ºC, mai mare cu 2,2ºC 

decât normala climatologică (1981-2010) (1981–2010). Abaterea temperaturii medii a 

aerului din luna mai 2018 față de mediana intervalului de referință standard (1981-

2010) a fost pozitivă în toată țara. În majoritatea regiunilor, abaterile pozitive au 

depăşit 2ºC, cea mai mare valoare, 3,8ºC, înregistrându-se la stațiile meteo Zalău şi 

Satu Mare. Pe areale extinse din Oltenia şi Muntenia, abaterile de temperatură au fost 

mai mici de 2ºC, dar nu s-au situat sub 1,3ºC (fig 13).

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor termice din luna mai 

2018, se poate observa că regimul termic a fost foarte cald şi extrem de cald în 

majoritatea zonelor țării. În Muntenia, Oltenia și pe areale mai reduse ca extindere din 

Dobrogea, regimul termic a fost cald (fig. 13).

Fig. 13. Abaterea temperaturii 
medii lunare a aerului faţă de 
normala climatologică standard 
(1981-2010) şi încadrarea în clase de 
severitate a anomaliilor termice din 
luna MAI 2018.

Cantitatea lunară de precipitații,  medie pe țară, a fost de 56,7 mm, cu 15% mai 

mică decât normala climatologică (1981-2010) (1981-2010). Totuşi, cantități mari de 

precipitaţii, peste 100 mm, au fost înregistrate în Carpații Meridionali și Occidentali, 

dar și în regiuni din sud-vestul țării (fig.14). Abaterea cantității de precipitații din luna 

mai 2018 față de mediana intervalului de referință standard (1981-2010), calculată în 

procente, a fost negativă în cea mai mare parte a țării. Pe areale extinse din Banat, în 

vestul şi nord-vestul Olteniei, estul Crişanei, sud-vestul Transilvaniei, pe litoral şi în 

Deltă, abaterile au fost pozitive (fig. 15).

Fig. 14. Cantitatea lunară de 
precipitaţii – MAI 2018.
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Fig. 15. Abaterea cantităţii lunare 
de precipitaţii faţă de normala 
climatologică standard (1981-2010) 
şi încadrarea în clase de severitate a 
anomaliilor pluvio din luna 
MAI 2018.

La staţiile meteorologice Banloc şi Oraviţa a fost depăşită cantitatea maximă 

absolută de precipitaţii căzută în 24 de ore a staţiei, din mai.

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor pluviometrice din luna 

mai 2018 se constată că regimul pluviometric a fost deficitar şi foarte deficitar în 

aproape toată jumătatea estică a țării, exceptând Dobrogea, unde, în cele mai multe 

zone, acesta s-a încadrat în limite normale, iar pe litoralul Mării Negre şi în sudul Deltei 

a fost excedentar. În majoritatea zonelor din Banat, în vestul şi nord-vestul Olteniei, 

estul Crișanei şi sud-vestul Transilvaniei, precipitațiile au fost excedentare, foarte 

excedentare şi local, extrem de excedentare. În rest, regimul pluviometric s-a 

încadrat în limite normale, cu excedente şi deficite izolate (fig.15).

Precipitaţiile au fost în general sub formă de ploaie şi doar în unele zile, în zonele 

înalte de munte s-au mai semnalat lapoviţă şi ninsoare. Ploile au avut deseori caracter 

torenţial, fiind însoţite de descărcări electrice şi grindină şi uneori de intensificări ale 

vântului.

În 12-13 mai, în depresiunile Carpaților Orientali, s-a produs brumă. În luna 

iunie, temperatura medie pe ţară a fost de 19,2ºC, cu 0,9ºC mai ridicată decât 

normala climatologică (1981-2010). Abaterea temperaturii medii a aerului din luna 

iunie 2018 față de mediana intervalului de referință standard (1981-2010) a fost 

pozitivă în toată țara, în majoritatea regiunilor fiind cuprinsă între 1 şi 2ºC. Cea       

mai mare valoare a abaterii pozitive, 2,0ºC, s-a înregistrat la stația meteorologică 

Galați.

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor termice din luna iunie 

2018, se poate observa că regimul termic a fost cald în aproape toată ţara. Acesta       

a fost foarte cald şi extrem de cald pe suprafeţe extinse din sudul şi estul Moldovei şi 

nordul Dobrogei, dar şi pe areale din Crișana sau Maramureș și doar local în restul țării. 

Regimul termic s-a încadrat în limite normale, izolat, în sudul Munteniei și al Olteniei.

În unele zile din perioada 9 – 22 iunie, în condiţiile unor valori mari ale umezelii 

relative, indicele de confort temperatură umezeală (ITU) a atins şi depăşit pragul 

critic de 80 de unităţi, mai ales în sudul şi vestul ţării.

Cantitatea de precipitații, medie pe ţară, a fost de 158,9 mm, cu 88% mai     

mare decât normala climatologică (1981-2010). Cantitatea totală de precipitații din 

luna iunie a avut valori mai mari de 100 mm în majoritatea regiunilor țării. Cele mai 
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mari cantități, peste 150 mm, au fost înregistrate preponderent în zonele de deal și 

munte (fig. 16).

Fig. 16. Cantitatea lunară de 

precipitaţii – IUNIE 2018

Abaterea cantității de precipitații din luna iunie 2018 față de mediana 

intervalului de referință standard (1981-2010), calculată în procente, a fost pozitivă la 

toate stațiile meteorologice, cu excepția stațiilor Oradea, Săcuieni, Holod și Galați, 

unde a fost negativă. La 7 stații meteorologice situate în Muntenia (4), Transilvania (2) 

şi nordul Moldovei (1) au existat abateri ale cantităţilor de precipitaţii mai mari de 

200%, cea mai mare valoare, 257%, fiind înregistrată la stația meteorologică Turnu-

Măgurele (fig. 17).

Fig. 17. Abaterea temperaturii 

medii lunare a aerului faţă de 

normala climatologică standard 

(1981-2010) şi încadrarea în 

clase de severitate a anomaliilor 

termice din luna IUNIE 2018.

La 11 staţii meteorologice situate în centrul şi vestul ţării a fost depăşită 

cantitatea lunară de precipitaţii maximă absolută, iar la 5 staţii meteorologice a fost 

depăşită cantitatea maximă absolută de precipitaţii căzută în 24 de ore, a staţiei, din 

iunie.

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor pluviometrice din luna 

iunie 2018, se constată că regimul pluviometric a fost foarte excedentar și extrem de 

excedentar pe areale extinse din Moldova, Muntenia, Oltenia și Transilvania, dar şi în 
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sudul Banatului. În rest, acesta a fost excedentar, iar în Crișana, în partea de nord-est a 

Dobrogei și izolat în celelalte regiuni, regimul pluviometric s-a încadrat în limite 

normale (fig. 17). 

Precipitaţiile au fost mai ales sub formă de ploaie, însoţită de descărcări 

electrice, grindină şi vânt, care uneori a avut aspect de vijelie. În zilele de 23 şi         

24 iunie, pe crestele montane au fost precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare.

Vântul a suflat slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată, în timpul 

averselor, în unele zone luând aspect de vijelie, viteza vântului la rafală fiind de   

peste 60...70 km/h și izolat, peste 80 km/h.

În luna iulie, temperatura medie pe ţară, 19,9ºC, a fost cu 0,3ºC mai mică    

decât normala climatologică (1981-2010). Abaterea temperaturii medii a aerului din 

luna iulie 2018 față de mediana intervalului de referință standard (1981-2010) a fost 

pozitivă la aproape jumătate din stațiile meteorologice din România, în special la   

cele din Dobrogea și Maramureș. Abateri negative s-au înregistrat mai ales la stațiile 

meteorologice din Muntenia și Oltenia. De menţionat ca majoritatea abaterilor, 

pozitive sau negative, au avut valori mai mici de 0,6ºC.

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor termice din luna     

iulie 2018, se poate observa că regimul termic a fost normal în majoritatea regiunilor, 

exceptând unele areale din Dobrogea și Maramureș, unde acesta a fost cald. În centrul 

Olteniei și local în Banat şi Muntenia, regimul termic a fost rece.

Cantitatea lunară de precipitaţii, medie pe ţară, 119,3 mm, a fost cu 53% mai 

mare decât normala climatologică (1981-2010). Cantitatea totală de precipitații din 

luna iulie a avut valori mai mari de 80 mm în majoritatea regiunilor țării. Cele mai mari 

cantități, de peste 120 mm, au fost înregistrate preponderent în zonele de deal și 

munte, precum și pe areale întinse din Oltenia, Muntenia, Moldova și Transilvania 

(fig.18).

Abaterea cantității de precipitații din luna iulie 2018 față de mediana 

intervalului de referință standard (1981–2010), calculată în procente, a fost pozitivă la 

majoritatea stațiilor meteorologice. În Maramureș, nordul Transilvaniei şi izolat în 

Banat, Crişana, Oltenia și Dobrogea aceasta a fost negativă. La 3 stații meteorologice, 

valoarea abaterii pozitive a fost mai mare de 300%, astfel: 320% la Constanţa, 319%    

la Hârşova şi, respectiv, 310% la Titu.

Fig. 18. Cantitatea lunară de 
precipitaţii – IULIE 2018.
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La 5 staţii meteorologice a fost depăşită cantitatea lunară de precipitaţii 

maximă absolută, iar la 2 staţii meteorologice a fost depăşită cantitatea maximă 

absolută de precipitaţii căzută în 24 de ore, a staţiei, din iulie.

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor pluviometrice din luna 

iulie 2018, se poate constata că regimul pluviometric a fost excedentar, foarte 

excedentar şi local, extrem de excedentar în Moldova, Dobrogea, Muntenia, Oltenia, 

centrul şi sudul Transilvaniei, precum și pe areale din Banat şi Crișana. În rest, regimul 

pluviometric s-a încadrat în limite normale.

Luna iulie 2018, la fel ca şi iunie, a fost caracterizată de o instabilitate ridicată. 

În condiţiile unei umezeli ridicate, indicele de temperatură umezeală (ITU) a atins şi 

depăşit pragul critic de 80 de unitaţi, mai ales în a doua parte a lunii, în zonele 

extracarpatice.

Precipitaţii au căzut pe tot parcursul lunii, deseori cu caracter de aversă, 

însoţite de descărcări electrice, grindină şi intensificări ale vântului care uneori au 

luat aspect de vijelie. În ziua de 1 iulie, trecător, în nordul Carpaților Orientali, la 

altitudini de peste 2000 m, precipitațiile au fost și sub formă de lapoviță.

În luna august, temperatura medie pe ţară a fost de 21,5ºC, depăşind cu 1,8ºC 

normala climatologică (1981-2010). Abaterea temperaturii medii a aerului din luna 

august 2018 față de mediana intervalului de referință standard (1981-2010) a fost 

pozitivă la toate stațiile meteorologice din țară. Cele mai mari abateri pozitive, peste 

2,0ºC, au fost înregistrate în Transilvania, Maramureş, Banat, Crişana, Dobrogea şi în 

jumătatea de nord a Moldovei, iar cea mai mare valoare, 3,8ºC, s-a înregistrat la stația 

meteorologică Satu Mare (fig.19).

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor termice din luna august 

2018, se poate observa că regimul termic a fost extrem de cald și foarte cald, 

predominant în jumătatea de nord a țării precum și în Dobrogea. În restul țării, acesta 

a fost cald (fig.19). 

Indicele de confort termic (ITU) a atins şi depăşit pragul critic de 80 unităţi, în 

aprope toate zilele din lună, mai ales în Muntenia, Oltenia, Dobrogea şi Banat, iar pe 

arii mai restrânse şi în celelalte zone.

Fig. 19. Abaterea temperaturii 
medii lunare a aerului faţă de 
normala climatologică standard 
(1981-2010) şi încadrarea în 
clase de severitate a anoma-
liilor termice din luna AUGUST 
2018.



RAPORT ANUAL 2018

29

Caracterizarea meteorologică – 2018

Caracterizarea meteorologică – 2018

Cantitatea lunară de precipitaţii, medie pe ţară, a fost de 32,2 mm, cu 50% mai 

mica decât normala climatologică (1981-2010). 

Abaterea cantității de precipitații din luna august 2018 față de mediana 

intervalului de referință standard (1981-2010), calculată în procente, a fost negativă 

la majoritatea stațiilor meteorologice. Singurele abateri pozitive au fost înregistrate 

izolat, la stații din Banat, Transilvania și Muntenia. La 14 stații meteorologice, fie nu   

s-au înregistrat precipitații, fie cantitatea lunară a avut valori de sub 1 mm.

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor pluviometrice din   

luna august 2018, se poate constata că regimul pluviometric a fost deficitar şi      

foarte deficitar în cele mai multe regiuni din ţară. Acesta s-a încadrat în limite  

normale pe areale mai extinse din Banat și Transilvania și local în celelalte regiuni. 

Izolat, în jumătatea vestică a țării, regimul pluviometric a fost excedentar.

Ploile din luna august au avut uneori şi caracter torenţial, fiind însoţite de 

descărcări electrice şi, izolat, de grindină şi intensificări ale vântului cu aspect de 

vijelie. 

În luna septembrie, temperatura medie pe ţară (15,9ºC) a depăşit cu 1,1ºC 

normala climatologică (1981-2010). Abaterea temperaturii medii a aerului din luna 

septembrie 2018 față de mediana intervalului de referință standard (1981-2010) a fost 

pozitivă la toate stațiile meteorologice din țară. Valori ale acesteia de peste 2ºC s-au 

înregistrat în nordul Moldovei, pe areale din Oltenia, în vestul Munteniei şi nord-vestul 

Banatului. Cea mai mare valoare a abaterii s-a înregistrat la stația meteorologică     

Dr. Tr. Severin şi a fost de 2,2ºC (fig. 20).

Fig. 20. Abaterea temperaturii 
medii lunare a aerului faţă de 
normala climatologică standard 
(1981-2010) şi încadrarea în 
clase de severitate a anomaliilor 
termice din luna SEPTEMBRIE 
2018.

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor termice din luna 

septembrie 2018, se poate observa că regimul termic a fost cald în toată ţara. Pe 

areale din Dobrogea, Muntenia, Oltenia, nordul Moldovei și izolat în rest, regimul 

termic a fost foarte cald și extrem de cald (fig. 20).

În perioada 26-30 septembrie, când vremea a fost foarte rece şi temperatura a 

scăzut considerabil, la 11 staţii meteorologice situate mai ales în Transilvania (4), 

nordul Moldovei (1), nord-vestul Olteniei (1), Banat (2), sudul Munteniei (2) şi în Deltă 

(1), a fost înregistrată o temperatură minimă mai mică decât temperatura minimă 

absolută a staţiei, din septembrie.
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Cantitatea lunară de precipitaţii, medie pe ţară (27,0 mm), a fost cu 51% mai 

mică decât normala climatologică (1981-2010). Abaterea cantității de precipitații din 

luna septembrie 2018 față de mediana intervalului de referință standard (1981-2010), 

calculată în procente, a fost negativă la majoritatea stațiilor meteorologice. Abateri 

pozitive au fost înregistrate la un număr redus de stații meteorologice din Transilvania 

și, izolat, în restul regiunilor.

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor pluviometrice din luna 

septembrie 2018, se poate constata că regimul pluviometric a fost deficitar sau foarte 

deficitar pe areale extinse din ţară. Acesta s-a încadrat în limite normale mai ales în 

centrul şi nordul Transilvaniei, nord-estul şi centrul Moldovei, sudul Munteniei şi estul 

Maramureşului, iar izolat, în aceste regiuni a fost excedentar. La staţia meteorologică 

Chişineu Criş a fost depăşită cantitatea maximă absolută lunară de precipitaţii căzută 

în 24 de ore a staţiei, din septembrie.

Până în 22-23 septembrie, vremea a fost caldă, uneori chiar foarte caldă. În 

perioada 1-3 septembrie, indicele de confort temperatură-umezeală (ITU) a atins sau 

a depășit ușor pragul critic de 80 de unități, local în Dobrogea și izolat în Muntenia, 

sudul Olteniei și al Crișanei. După 23 septembrie, vremea a intrat într-un proces de 

răcire, mai întâi în regiunile intracarpatice şi apoi şi în cele extracarpatice.

Precipitaţiile au fost în general sub formă de ploaie, uneori cu caracter torenţial, 

însoţite de descărcări electrice, grindină şi intensificări ale vântului. În ziua de            

10 septembrie, izolat și trecător vântul a luat aspect de vijelie.

În perioada 24-29 septembrie, în zona montană înaltă, precipitațiile au fost și 

sub formă de lapoviță și ninsoare. În ziua de 25 septembrie s-a semnalat lapoviță, 

trecător, și în estul Transilvaniei. Vântul a avut intensificări în majoritatea regiunilor, 

mai ales în perioada 25–30 septembrie, cu viteze mai mari în regiunile estice și 

centrale, unde viteza la rafală a atins 55-65 km/h, dar mai ales la altitudini mari, în 

Carpații Meridionali și de Curbură, unde viteza vântului a fost de până la 90-100 km/h. 

În aceste condiţii, trecător și izolat, ninsoarea a fost viscolită. În ultimele zile ale lui 

septembrie, dimineaţa s-a produs brumă.

În zonele joase de relief, în cursul dimineților, izolat, s-a semnalat ceață.

În luna octombrie, temperatura medie pe ţară (11,6ºC) a depăşit cu 2,0ºC 

normala climatologică (1981-2010). Astfel, luna octombrie 2018 a fost una din cele mai 

calde luni octombrie din perioada 1961-2018, temperatura medie pe ţară a lunii 

situându-se pe locul 2 în această ierarhie, la egalitate cu 2012, 2001 şi 1984.

Abaterea temperaturii medii a aerului din luna octombrie 2018 față de mediana 

intervalului de referință standard (1981-2010) a fost pozitivă la toate stațiile 

meteorologice din țară. Valori mai mari de 2,0ºC ale abaterii s-au înregistrat în    

Banat, Crişana, Maramureş, pe areale extinse din Moldova, în zona montană şi izolat în 

rest. Cea mai mare valoare a fost de 3,3ºC şi s-a înregistrat la stația meteorologică 

Oravița (fig. 21).

Cantitatea lunară de precipitaţii, medie pe ţară (27,0 mm), a fost cu 51%  mai 

mică decât normala climatologică (1981-2010). Abaterea cantității de precipitații    

din luna septembrie 2018 față de mediana intervalului de referință standard (1981-

2010), calculată în procente, a fost negativă la majoritatea stațiilor meteorologice. 

Abateri pozitive au fost înregistrate la un număr redus de stații meteorologice din 

Transilvania și, izolat, în restul regiunilor.
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Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor pluviometrice din luna 

septembrie 2018, se poate constata că regimul pluviometric a fost deficitar sau foarte 

deficitar pe areale extinse din ţară. Acesta s-a încadrat în limite normale mai ales în 

centrul şi nordul Transilvaniei, nord-estul şi centrul Moldovei, sudul Munteniei şi estul 

Maramureşului, iar izolat, în aceste regiuni a fost excedentar. La staţia meteorologică 

Chişineu Criş a fost depăşită cantitatea maximă absolută lunară de precipitaţii căzută 

în 24 de ore a staţiei, din septembrie.

Până în 22-23 septembrie, vremea a fost caldă, uneori chiar foarte caldă. În 

perioada 1-3 septembrie, indicele de confort temperatură-umezeală (ITU) a atins sau a 

depășit ușor pragul critic de 80 de unități, local în Dobrogea și izolat în Muntenia, sudul 

Olteniei și al Crișanei. După 23 septembrie, vremea a intrat într-un proces de răcire, 

mai întâi în regiunile intracarpatice şi apoi şi în cele extracarpatice.

Precipitaţiile au fost în general sub formă de ploaie, uneori cu caracter torenţial, 

însoţite de descărcări electrice, grindină şi intensificări ale vântului. În ziua de            

10 septembrie, izolat și trecător vântul a luat aspect de vijelie.

În perioada 24-29 septembrie, în zona montană înaltă, precipitațiile au fost și 

sub formă de lapoviță și ninsoare. În ziua de 25 septembrie s-a semnalat lapoviță, 

trecător, și în estul Transilvaniei. Vântul a avut intensificări în majoritatea regiunilor, 

mai ales în perioada 25–30 septembrie, cu viteze mai mari în regiunile estice și 

centrale, unde viteza la rafală a atins 55-65 km/h, dar mai ales la altitudini mari, în 

Carpații Meridionali și de Curbură, unde viteza vântului a fost de până la 90-100 km/h. 

În aceste condiţii, trecător și izolat, ninsoarea a fost viscolită. În ultimele zile ale lui 

septembrie, dimineaţa s-a produs brumă.

În zonele joase de relief, în cursul dimineților, izolat, s-a semnalat ceață.

În luna octombrie, temperatura medie pe ţară (11,6ºC) a depăşit cu 2,0ºC 

normala climatologică (1981-2010). Astfel luna octombrie 2018 a fost una din cele mai 

calde luni din perioada 1961-2018, temperatura medie pe ţară a lunii situându-se pe 

locul 2 în această ierarhie, la egalitate cu 2012, 2001 şi 1984.

Abaterea temperaturii medii a aerului din luna octombrie 2018 față de    

mediana intervalului de referință standard (1981-2010) a fost pozitivă la toate   

stațiile meteorologice din țară. Valori mai mari de 2,0ºC ale abaterii s-au înregistrat   

în Banat, Crişana, Maramureş, pe areale extinse din Moldova, în zona montană şi   

izolat în rest. Cea mai mare valoare a fost de 3,3ºC şi s-a înregistrat la stația 

meteorologică Oravița (fig. 21).

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor termice din luna 

octombrie 2018, se poate observa că regimul termic a fost foarte cald şi extrem de  

cald în majoritatea regiunilor. Pe areale din sudul, sud-vestul și centrul țării şi izolat   

în rest, regimul termic a fost cald (fig. 21).

Cantitatea lunară de precipitaţii, medie pe ţară (20,4 mm), a fost cu 53% mai 

mică decât normala climatologică (1981-2010).

Abaterea cantității de precipitații din luna octombrie 2018 față de mediana 

intervalului de referință standard (1981-2010), calculată în procente, a fost negativă 

la majoritatea stațiilor meteorologice. Abateri pozitive au fost înregistrate la un 

număr redus de stații meteorologice din Transilvania și Maramureș. Cu toate că au 

predominat abaterile negative, valoarea acestora nu a depăşit 98% (Bacău), cea mai 
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mare valoare a abaterii fiind pozitivă şi anume 112%, la stația meteorologică Cluj-

Napoca (fig. 22).

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor pluviometrice din luna 

octombrie 2018, se poate constata că regimul pluviometric a fost deficitar și foarte 

deficitar în Dobrogea, în majoritatea zonelor din Moldova, Muntenia, Oltenia și Banat, 

dar şi în sudul şi sud-vestul Transilvaniei. Local, în estul Crişanei, vestul Transilvaniei   

şi în zona montană din Maramureş, precipitaţiile au fost excedentare. În rest, acestea   

s-au încadrat în limite normale (fig. 22). 

Precipitaţiile au fost sub formă de ploaie în toată ţara în prima jumătate a    

lunii, uneori fiind însoţite de descărcări electrice şi pe suprafeţe mici, în ziua de        

24 octombrie, ploaia a fost însoţită de grindină, iar vântul a luat aspect de vijelie. 

După 18 octombrie s-au înregistrat şi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare în 

zona montană. La sfârşitul lunii, în zona înaltă din nordul Carpaţilor Orientali, stratul 

de zăpadă măsura, în platformele stațiilor meteorologice, până la 16 cm (Bâlea Lac).

Vântul a suflat cu putere în unele perioade din lună, atingând la rafală          

50–70 km/h, iar la munte, mai ales în 24 şi 25 octombrie acesta a viscolit ninsoarea   

sau a spulberat zăpada, atingând la rafală 80–120 km/h.

Fig. 22. Abaterea cantităţii 
lunare de precipitaţii faţă de 
normala climatologică standard 
(1981-2010) şi încadrarea în 
clase de severitate a anomaliilor 
pluvio din luna OCTOMBRIE 
2018.

Fig. 21. Abaterea temperaturii 
medii lunare a aerului faţă de 
normala climatologică standard 
(1981-2010) şi încadrarea în clase 
de severitate a anomaliilor 
termice din luna OCTOMBRIE 
2018.
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Brumă s-a produs izolat în diminețile din prima parte a lunii, iar în zonele joase 

de relief, în cursul dimineţilor, izolat, s-a semnalat ceaţă.

În luna noiembrie, temperatura medie pe ţară (4,7ºC) a depăşit cu 0,9ºC 

normala climatologică (1981-2010). Abaterea temperaturii medii a aerului din luna 

noiembrie 2018 față de mediana intervalului de referință standard (1981–2010) a fost 

negativă la un număr semnificativ de stații, în special din Moldova și Dobrogea, dar și 

din Muntenia și Oltenia. În Transilvania, Maramureş, Banat, Crişana şi în zonele 

montane înalte, toate stațiile meteorologice au înregistrat abateri pozitive, 

majoritatea fiind  mai mari de 1,5ºC, iar la peste 1800 m chiar au depăşit 3ºC. Cea mai 

mare abatere pozitivă, 4,1ºC, a fost înregistrată la Vf. Omu (fig. 23).

Fig. 23. Abaterea temperaturii 

medii lunare a aerului faţă de 

normala climatologică standard 

(1981-2010) şi încadrarea în 

clase de severitate a anomaliilor 

termice din luna NOIEMBRIE 

2018.

La 39 de staţii meteorologice, situate în vestul, nordul şi centrul ţării, a fost 

depăşită temperatura maximă absolută a lunii noiembrie, a fiecărei staţii, din 

noiembrie. La staţiile meteorologice Penteleu şi Bârnova s-a înregistrat o temperatură 

minimă mai mică decât minima absolută a lunii noiembrie, a staţiei.

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor termice din luna 

noiembrie 2018, se poate observa că regimul termic a fost cald şi pe areale mai mici 

foarte cald sau extrem de cald, în majoritatea regiunilor din Transilvania, Maramureş, 

Banat şi Crişana. În zona extracarpatică, regimul termic s-a încadrat în limite normale, 

iar pe alocuri, în Moldova și Dobrogea, acesta a fost rece (fig. 23).

Cantitatea lunară de precipitaţii, medie pe ţară (39,2 mm), a fost cu doar 6% mai 

mică decât normala climatologică (1981-2010). Abaterea cantității de precipitații din 

luna noiembrie 2018 față de mediana intervalului de referință standard (1981–2010), 

calculată în procente, a fost negativă la aproximativ jumătate din stațiile 

meteorologice. Abaterile negative au predominat în Transilvania, Maramureș, Banat și 

izolat în restul regiunilor. La stațiile meteorologice din Moldova, Dobrogea, Muntenia 

și Oltenia abaterile au fost în cea mai mare parte pozitive. La stația meteo Rădăuți 

abaterea pozitivă a fost de 190%. La staţiile meteorologice Bucin şi Stâna de Vale a fost 

depăşită cantitatea maximă absolută de precipitaţii căzută în 24 de ore, a lunii 

noiembrie, a staţiei. 

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor pluviometrice din luna 

noiembrie 2018, se constată că regimul pluviometric a fost excedentar, foarte 

excedentar şi izolat, extrem de excedentar, preponderent în nordul și centrul 
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Moldovei, estul Dobrogei și în zonele de sud și centru ale Munteniei și Olteniei. În zona 

intracarpatică, regimul pluviometric a fost în mare parte deficitar. Pe areale extinse 

din Transilvania și Maramureș acesta a fost foarte și extrem de deficitar.

În prima decadă a lunii, în regiunile vestice, nord-vestice și centrale, precum şi 

în zonele deluroase și montane, vremea a fost caldă sau deosebit de caldă pentru 

această perioadă a anului. În intervalul 1-3 noiembrie s-au înregistrat abateri pozitive 

faţă de mediile multianuale de până la 13ºC.

În ultimele două decade, vremea a fost mai rece. S-a semnalat burniţă sau ploaie 

slabă, iar la munte a nins. În 16-19 decembrie vremea s-a răcit şi au fost precipitaţii, 

slabe cantitativ, în sudul şi estul teritoriului. În Moldova a nins, în Muntenia şi Dobrogea 

au fost precipitaţii mixte, iar în Oltenia a plouat la început, apoi ploile s-au 

transformat în lapoviţă şi ninsoare. În zilele de 20 și 21 noiembrie vremea a fost 

închisă, iar local, în sud, est și centru, deosebit de rece pentru ultima decadă a lunii 

noiembrie. Au fost precipitații în toată țara, sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare 

în Moldova și la munte și mai ales sub formă de ploaie în rest. Stratul de zăpadă s-a 

menținut în mare parte a Moldovei, unde măsura, în platformele stațiilor meteo, până 

la 33 cm, în estul Transilvaniei, până la 15 cm, izolat, în Oltenia și Muntenia, sub 3 cm și 

local la munte, până la 31 cm (Masivul Ceahlău). 

În ultimele 3 zile ale lunii, vremea a fost deosebit de rece pentru sfârşitul     

lunii noiembrie. În 28 noiembrie, în Oltenia, Muntenia și Dobrogea au fost mai ales 

ninsori, iar în Banat, Crișana și Transilvania precipitațiile au fost mixte. În 29 şi          

30 noiembrie a nins slab în cea mai mare parte a Moldovei, pe arii mai restrânse în  

zona Carpaților Occidentali și Meridionali, în Oltenia, Muntenia și Dobrogea și cu   

totul izolat în Banat și în Crișana. Stratul de zăpadă s-a menținut la nivel local în estul 

și sudul teritoriului, precum și la munte și măsura, în platformele staţiilor 

meteorologice, până la: 22 cm în zona montană (Ceahlău Toaca), 20 cm în Moldova 

(Suceava), 17 cm în Oltenia (Bechet), 14 cm în Muntenia (Zimnicea) și 4 cm în 

Dobrogea (Adamclisi și Medgidia).

Vântul a avut intensificări în toate regiunile, dar mai ales în sud-estul ţării, 

atingând uneori la rafală 75-85 Km/h, iar la munte 90-100 km/h, viscolind şi 

spulberând zăpada.

Pe suprafețe mici s-a produs polei, după data de 20 noiembrie. În zonele joase de 

relief s-a semnalat ceață, local, în zilele de 5, 12, 24, 25 și 26 noiembrie și izolat, în 

restul lunii.

În luna decembrie, temperatura medie pe ţară (-0,8ºC) a fost egală cu normala 

climatologică (1981-2010). Abaterea temperaturii medii a aerului din luna decembrie 

2018 față de mediana intervalului de referință standard (1981-2010) a fost pozitivă 

preponderent la stațiile din interiorul arcului carpatic, în centrul şi nordul Moldovei, 

Crișana şi izolat în rest. În jumătatea sudică a țării, abaterea a fost în general 

negativă. Cea mai mare abatere pozitivă a fost de 1,9°C, la stația meteorologică 

Joseni. Pozitive sau negative, abaterile temperaturii medii a aerului din decembrie 

2018 nu au fost foarte mari, acestea încadrându-se în intervalul -1...1ºC la 

majoritatea staţiilor meteorologice din România.

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor termice din luna 

decembrie 2018, se poate observa că regimul termic a fost normal în cea mai mare 

parte a țării. Pe areale din Dobrogea, în nord-vestul Olteniei și izolat în restul țării, 
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regimul termic a fost rece. În vestul şi nord-vestul Crișana, nord-estul Transilvaniei şi 

izolat în rest, regimul termic a fost cald.

Cantitatea lunară de precipitaţii din decembrie, medie pe ţară, 59,1 mm, a fost 

cu 32% mai mare decât normala climatologică (1981-2010). Abaterea cantității de 

precipitații din luna decembrie 2018 față de mediana intervalului de referință 

standard (1981-2010), calculată în procente, a fost pozitivă la aproape toate stațiile 

meteorologice, excepție făcând câteva stații situate în Dobrogea, sud-vestul Olteniei 

și nordul-vestul Banatului. Cea mai mare abatere pozitivă a fost de 216%, la stația 

meteorologică Țarcu. La staţiile meteorologice Petroşani şi Timişoara a fost depăşită 

cantitatea maximă absolută lunară de precipitaţii căzută în 24 de ore la staţie, din 

decembrie, iar la Cuntu şi Bâlea-Lac a fost depăşită cantitatea totală de precipitaţii, 

maximă absolută a staţiei, din decembrie.

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor pluviometrice din luna 

decembrie 2018, se poate constata că regimul pluviometric a fost excedentar în cea 

mai mare parte a țării şi pe alocuri chiar foarte excedentar şi extrem de excedentar. În 

rest, acesta fost deficitar sau foarte deficitar.

În luna decembrie, precipitaţiile au fost atât sub formă lichidă, în perioadele 

mai calde, cât şi sub formă solidă sau mixte, în perioadele mai reci din lună. 

La începutul lunii, în zilele de 1 şi 2 decembrie, vremea a fost deosebit de rece, 

geroasă în cursul nopților și al dimineților în Maramureș, Transilvania, Moldova, 

Muntenia și pe suprafețe mici în celelalte regiuni. Era strat de zăpadă local în estul și 

sudul teritoriului, precum și la munte și măsura până la 21 cm în zona montană 

(Ceahlău Toaca), 19 cm în Moldova (Suceava), 12 cm în Oltenia (Bechet), 12 cm în 

Muntenia (Zimnicea) și 4 cm în Dobrogea (Medgidia). Pe parcursul lunii au alternat 

perioade în care au fost precipitaţii lichide şi solide, acestea din urmă predominând în 

zona montană pe tot parcursul lunii.

Strat de zăpadă mai consistent s-a depus în majoritatea regiunilor în perioada  

15–22 decembrie (zilele în care grosimea stratului de zăpadă a avut valorile cele mai 

mari au variat în perioada 15–22 decembrie, în funcţie de regiune), iar grosimea 

maximă a acestuia, măsurată în platformele staţiilor meteorologice a fost după cum 

urmează: 57 cm în Crişana, 50 cm în Banat, 42 cm în Oltenia, 41 cm în Muntenia, 23 cm 

în Moldova, 46 cm în Transilvania, 36 cm în Maramureş şi 3 cm în Dobrogea. În zona 

montană, grosimea maximă a stratului de zăpadă, măsurat în platformele staţiilor 

meteorologice, a atins valoarea maximă după 27 decembrie, 173 cm (în Masivul 

Făgăraş, la Bâlea-Lac), aceasta menţinându-se până la sfârşitul lunii. 

În primele 10 zile ale lunii, vântul a avut intensificări temporare în nord-estul, 

sud-estul, sud-vestul şi vestul țării, precum și pe crestele montane, unde rafalele au 

depășit 70...90 km/h, iar pe creste, temporar, a fost transport de zăpadă.

După 15 decembrie, în unele perioade, vântul a avut intensificări în regiunile 

sudice, estice şi centrale ale ţării, vitezele la rafală ajungând până la 60...70 km/h, 

dar mai ales pe crestele montane, unde rafalele au depășit 80...100 km/h, ninsoarea 

fiind puternic viscolită, cu reducerea vizibilităţii, iar zăpada spulberată.

Pe suprafețe mici, mai ales în unele zile din perioada 4–23 decembrie, s-a produs 

polei. 

În zonele joase de relief s-a semnalat ceață, local, în perioadele 3–10 decembrie 

şi 19-21 decembrie și izolat în restul lunii.
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EFECTE ALE FENOMENELOR METEOROLOGICE PERICULOASE PRODUSE 

ÎN ANUL 2018 ÎN ROMÂNIA

În perioada 17-19 ianuarie, din cauza ninsorilor abundente şi a viscolului au fost 

închise mai multe drumuri naționale, sute de vehicule şi tiruri au rămas blocate, iar 

132 de localităţi din 13 judeţe au rămas fără curent electric. Cele mai afectate judeţe 

au fost: Hunedoara, Brăila, Galaţi și Iaşi. În judeţele Galaţi, Prahova, Iaşi şi Tulcea au 

fost închise 30 de şcoli. În județul Tulcea, din cauza zăpezii depuse pe carosabil, sute 

de oameni au stat blocaţi timp de mai multe ore. O persoană din judeţul Iaşi a decedat 

după ce ambulanța, din cauza zăpezii, nu a reușit să ajungă la timp. Vântul puternic a 

smuls un acoperiş în judeţul Galaţi, iar în judeţul Constanţa, un camion a fost răsturnat 

de rafalele puternice de vânt.

În luna februarie, în intervalul 24 – 28 februarie, țara noastră a fost afectată de 

un val de frig şi ninsori. A fost ger în toate regiunile, iar indicele de răcire (IIR) a atins 

pragul critic de -32 unităţi în estul Munteniei și în Dobrogea. Vântul a viscolit ninsoarea 

şi a troienit şi spulberat zăpada, astfel încât în locațiile stațiilor meteorologice din 

sudul și sud-estul țării existau troiene ce măsurau între 50 și 140 cm. Au fost închise 

şcoli în judeţele Dolj şi Ilfov, respectiv în capitală. Din cauza viscolului şi a problemelor 

create de acesta, au fost anulate trenuri, cele mai multe fiind cele dinspre şi spre 

sudul şi estul ţării. A fost întreruptă circulaţia pe drumuri naţionale şi judeţene, mai 

ales în judeţele Teleorman şi Bacău, iar în data de 28 februarie au fost închise 

autostrăzile A2 şi A4, 14 drumuri naţionale, 47 drumuri judeţene, 10 drumuri comunale 

şi au fost anulate 107 trenuri. Cele mai afectate judeţe au fost: Constanţa, Giurgiu, 

Ialomiţa, Ilfov, Teleorman, Vrancea, Călăraşi, Dolj, Olt, Vaslui şi Prahova. De 

asemenea, au fost anulate trei curse aeriene şi au fost închise toate cele patru porturi 

maritime de la Marea Neagră. Din cauza vântului puternic au fost închise punctele de 

trecere a frontierei cu bacul de la Turnu Măgurele şi Zimnicea.

Luna martie a fost caracterizată de precipitaţii abundente în aproape toată 

ţara. În urma precipitaţiilor torenţiale din 13 martie s-au produs viituri şi au fost 

inundate sute de gospodării şi drumuri, din peste 70 de localități, din 15 județe. În 

aceeaşi zi a fost emis cod roşu de inundaţii de către INHGA în bazine hidrografice de pe 

raza judeţelor: Harghita, Braşov, Buzău şi Covasna. Inundaţiile au afectat zeci de 

localităţi şi drumuri judeţene şi naţionale din judeţele: Argeş, Călăraşi, Dolj, 

Dâmboviţa, Giurgiu, Ilfov, Prahova, Olt, Teleorman, Vaslui, Vâlcea și Municipiul 

București. Pe unele drumuri s-au acumulat aluviuni ce au atins o grosime de 40 cm.

În 14 martie, în urma ploilor abundente, au fost inundate peste 100 de gospodării 

din mai multe localităţi din judeţele: Braşov, Mureş, Buzău, Covasna şi Harghita. Au 

fost afectate şi drumuri naţionale şi judeţene, dar şi multe hectare de teren agricol.

Ca urmare a răcirii accentuate din 22-23 martie, precipitaţiile au fost sub formă 

de ninsoare, iar în Oltenia, Muntenia, în cea mai mare parte a Moldovei și în zona 

Carpaților Meridionali și de Curbură au fost temporar mai abundente și viscolite, cu 

depunere de strat de zăpadă consistent și formare de troiene. Vântul a avut 

intensificări în sudul și estul țării și la munte, iar în Bărăgan, Dobrogea și sudul 

Moldovei, precum și la munte, rafalele au depășit local 60...70 km/h, viscolind și 

spulberând zăpada și amplificând senzația de frig. În locațiile stațiilor meteorologice, 

existau troiene ce au atins între 50 și 90 cm, în județele: Dolj, Olt, Argeș, Buzău, 

Ialomița și Galați.
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În 23 martie, din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, cursurile şcolare 

au fost suspendate în județele: Giurgiu, Dâmbovița, Prahova, Teleorman, Buzău, Dolj, 

Călărași, Ilfov, Olt, Ialomița și în Municipiul București. De asemenea, din cauza zăpezii 

a fost blocată autostrada A2 şi au fost anulate 41 de trenuri.

Luna mai a fost caracterizată de precipitaţii însoţite de grindină, în perioada    

6-20 mai, mai ales în vestul şi sud-vestul ţării. În unele zile, aceste fenomene au 

afectat şi alte zone ale ţării. Precipitaţiile, mai ales grindina, au produs pagube 

importante.

Astfel, în 6 mai, în localităţi din judeţul Timiş s-a produs o furtună însoţită de 

grindină de dimensiunea unui ou de porumbel, grindină ce a afectat culturile agricole.

În 7 mai, precipitaţiile torenţiale au afectat oraşele Timişoara, Oraviţa, Bocşa şi 

Piteşti, inundând mai multe străzi şi îngreunând circulaţia. Şi în jud. Dâmboviţa a căzut 

grindină, în două localităţi, iar stratul de gheaţă a măsurat câțiva centimetri și a 

afectat culturile de legume.

În 8-9 mai, în urma unei ploi torenţiale, s-au produs inundaţii în mai multe zone 

din judeţul Argeş, fiind afectate străzi, locuinţe, instituţii publice şi sedii de firme. 

Ploaia torenţială care a durat aproape o oră a dus la acumularea apei pe străzi, în unele 

zone nivelul apei atingând 40 de centimetri. În aceste condiţii, mai multe persoane au 

rămas blocate în autovehicule. În oraşul Ştefăneşti au fost distruse culturi agricole şi 

inundate gospodării.

În data de 10 mai, în mai multe localităţi din judeţul Constanţa (Techirghiol, 

Agigea, Constanţa, Ovidiu, Eforie Nord), ploile torenţiale au produs inundaţii, nivelul 

ridicat al apei de pe carosabil perturbând traficul rutier. De asemenea au fost inundate 

zeci de gospodării.

În 12 mai localităţi din judeţul Argeş au fost afectate de grindină, aceasta 

distrugând pomi fructiferi şi culturi agricole.

În 13 mai, grindina a distrus culturile şi pomii fructiferi din mai multe localităţi 

din Dolj,  Mehedinţi şi Caraş Severin, iar pe şosele s-a depus un strat gros de gheaţă, 

îngreunând circulaţia.

În 14-15 mai, grindina cu dimensiuni de 1-2 cm, a distrus culturi agricole, pomi, 

flori, răsaduri, în localităţi din apropierea oraşului Dr. Tr. Severin. De asemenea, ploaia 

torenţială a inundat case şi curţi. Şi în oraşul Făgăraş (jud. Braşov), ploaia şi grindina 

de dimensiuni mari au transformat străzile în râuri de gheaţă, au rupt copaci şi au 

afectat maşini şi acoperişuri. În judeţele Mehedinţi, Olt şi Argeş, ploile torenţiale şi 

grindina au distrus pomi fructiferi, grădini cu legume şi viță de vie, iar în unele 

localităţi stratul de gheaţă format măsura 10 cm. Grindina a distrus şi acoperişuri ale 

caselor.

În 16 mai, ploaia torenţială a inundat mai multe zone din oraşul Satu Mare, fiind 

îngreunată circulaţia autovehiculelor. Şi în jud. Olt şi Mehedinţi, ploaia însoţită de 

grindină a distrus grădini şi culturi agricole, pomii fructiferi și vița de vie. De 

asemenea, au fost distruse și acoperișurile unor locuințe.

În 17 mai, ploile torenţiale şi grindina de mari dimensiuni au produs din nou 

pagube importante în localităţi din jud. Olt şi Mehedinţi. Bucăţile de gheaţă au fost şi 

de dimensiunea unui ou de găină, distrugând culturi agricole, garduri şi acoperişuri ale 

caselor.
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În 20 şi 28 mai, a plouat torenţial şi a fost grindină în Curtea de Argeş şi Piteşti, 

dar şi în județele  Cluj şi Arad. Au fost distruse culturi agricole şi viţa de vie.

Luna iunie a fost caracterizată de căderi abundente de precipitaţii în 

majoritatea zonelor ţării, uneori ploile fiind însoţite de grindină de dimensiuni mari şi 

intensificări ale vântului. În data de 4 iunie, vijeliile şi ploile torenţiale au afectat mai 

multe zone din ţară printre care județele: Alba, Braşov, Cluj şi Satu Mare. Au fost 

inundate străzi, gospodării, subsoluri şi a fost afectată circulaţia feroviară din cauza 

unor copaci căzuţi pe calea ferată. 

În 8 iunie, precipitațiile abundente au afectat judeţele Prahova, Argeş şi Vâlcea. 

Mai multe maşini au fost luate de viituri şi a fost ruptă conducta de alimentare cu gaze 

a unei localităţi din jud. Prahova.

În 9 iunie ploile torenţiale însoţite de grindină de mari dimensiuni au afectat 

oraşele Cugir şi Craiova. Grindina a distrus culturi agricole, străzile au fost inundate, în 

unele locuri apa depăşind un metru adâncime şi au fost dezrădăcinaţi copaci care au 

avariat mai multe maşini.

În 15 iunie, în mai multe localităţi din judeţul Bihor, furtuna însoţită de grindină 

de mari dimensiuni a spart acoperişuri, a avariat maşini şi a distrus culturi agricole.

În 23 iunie, inundaţiile au făcut ravagii în 28 de localităţi din 14 judeţe. Au fost 

inundate sute de case, iar zeci de maşini au fost luate de viituri şi distruse. În județul 

Galaţi, în localitatea Cuca, furtuna a avut aspect de tornadă. Grindina a distrus gradini 

şi culturi agricole.

În 28-29 iunie, 20 de judeţe (Bacău, Brăila, Botoşani, Buzău, Constanţa, 

Călăraşi, Covasna, Dolj, Galaţi, Iaşi, Ilfov, Neamţ, Prahova, Sibiu, Suceava, Tulcea, 

Teleorman, Vrancea şi Vaslui) şi Municipiul Bucureşti au fost afectate de ploi torenţiale 

însoţite de grindină şi descărcări electrice. Au fost inundate sute de case, curţi, anexe 

şi subsoluri, zeci de străzi, a fost închis un drum naţional, iar vântul a doborât zeci de 

copaci. În localitatea Tămăşoaia din judeţul Bacău, manifestarea fenomenelor meteo 

extreme a cauzat decesul unui minor, surprins de descărcările electrice.

În 30 iunie, România a fost traversată de un ciclon mediteranean, în urma căruia 

localităţi din Moldova şi Transilvania au fost puternic afectate de inundaţii. Torenţii au 

îngropat maşini, case şi străzi, iar oamenii au fost surprinşi de viitură pe drum sau în 

maşini. Precipitaţiile abundente şi de lungă durată au provocat scurgeri importante pe 

versanţi, torenţi şi viituri care au afectat sute de case, curţi, subsoluri/beciuri, 

poduri/podeţe, sute de anexe gospodăreşti, zeci de tronsoane de drum naţional şi 

judeţean, 3 tronsoane de cale ferată şi 5 diguri. S-au produs şi două decese, unul în 

jud. Vrancea, iar al doilea în jud. Botoşani. În localitatea Budila din jud. Braşov  s-a 

prăbuşit un pod de cale ferată. Din cauza ploilor torențiale au fost închise mai multe 

drumuri naționale și județene din judeţele: Vrancea, Neamţ, Harghita şi Covasna. Şi în 

judeţele Brăila şi Teleorman, ploile torenţiale au inundat case, terenuri arabile, 

păşuni şi drumuri judeţene.

În 15 zile din luna iulie s-au produs mai multe episoade de ploi torențiale, 

deseori însoţite de vijelii şi grindină, în majoritatea zonelor ţării. 

În zilele de 2-3 iulie, ploile torenţiale au cauzat inundaţii în 22 de judeţe:  Alba, 

Arad, Argeş, Bacău, Botoşani, Braşov, Brăila, Buzău, Constanţa, Covasna, Galaţi, 

Hunedoara, Harghita, Iaşi, Mureş, Neamţ, Prahova, Sibiu, Suceava, Teleorman, Vâlcea 

şi Vrancea. Au fost localităţi inundate, case distruse, drumuri naţionale şi judeţene 
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blocate, trafic feroviar întrerupt pe mai multe magistrale, drumuri şi poduri rupte (un 

pod dărâmat în localitatea Budila, jud. Braşov). 

În județul Covasna, unul dintre cele mai afectate judeţe, un dig de protecţie a 

cedat sub forţa apelor care au  inundat mai multe sate.

În 5 iulie, o ploaie torenţială de câteva zeci de minute a inundat centrul oraşului 

Cernavodă, apa depăşind o jumătate de metru.

În perioada 7-10 iulie, ploile torenţiale, dar şi grindina şi vijeliile au afectat mai 

multe judeţe şi Municipiul Bucureşti. Astfel, vântul puternic din timpul furtunii din      

7 iulie, din Municipiul Bucureşti,a doborât copaci si stâlpi, uneori peste maşini, 

avariindu-le. Deasemenea, mai multe străzi şi locuinţe au fost inundate. Tot în data de 

7 iulie a fost afectat şi judeţul Sibiu, ploile torenţiale producând inundarea mai multor 

locuinţe. În jud. Suceava, grindina a distrus culturi agricole, iar viiturile au inundat 

gospodării, au rupt poduri şi garduri din beton. O furtună puternică s-a abătut şi asupra 

județului Suceava. A plouat torențial în mai multe localități din Podișul Sucevei. 

Grindina a distrus culturi agricole, iar o viitură a inundat mai multe gospodării. O 

ploaie torențială a inundat mai multe locuințe şi zeci de străzi din Bârlad şi din 

localităţi apropiate, a distrus un drum și a afectat o porțiune de cale ferată. În 8 iulie, 

au fost inundații puternice într-o localitate din jud. Alba, unde mai multe case au fost 

inundate, iar traficul a fost blocat pe un drum județean, dar şi în Oradea, unde mai 

multe străzi şi intersecţii au fost acoperite de ape. În 9 iulie, vremea extremă a afectat 

Bucureștiul, dar și 41 de localităţi din 20 de judeţe, unde au fost inundate zeci de case, 

curți și subsoluri, iar peste 10.000 de oameni au rămas fără energie electrică. 

Totodată, s-au produs alunecari de teren, iar vântul puternic a doborât copaci şi a 

smuls un acoperiş de bloc, fiind avariate maşini. În 10 iulie, inundaţiile au afectat   

județul Vâlcea, aflat sub cod roşu de inundaţii alături de judeţele Gorj şi Argeş. Mai 

multe drumuri naționale au fost închise din cauza scurgerilor abundente de apă de pe 

versanţi. Ploile torenţiale au afectat din nou Bucureştiul în noaptea de 9 spre 10 iulie, 

înălţimea apei acumulate fiind mare pe unele străzi. De asemenea, şi unele localităţi 

din judeţul Prahova au fost afectate de inundaţiile în 10 iulie. Au fost descărcări 

electrice, intensificări ale vântului şi căderi masive de grindină.

În perioada 12-13 iulie, ploile torenţiale au produs pagube în judeţele Covasna, 

Suceava, Vrancea, Bacău, Neamţ, Constanţa şi Prahova. Au fost închise drumuri 

naţionale, iar în Constanţa ploaia torenţială a inundat străzi, în unele zone apa 

ajungând până la portierele maşinilor.

În 21 iulie, au fost furtuni în judeţele Constanţa şi Giurgiu, unde ploaia a blocat 

drumuri şi a inundat locuinţe.

În 22 iulie, în zona de munte a județului Suceava circulația rutieră a fost blocată 

complet pe DN 17, drumul care leagă nordul Moldovei de Transilvania. Traficul a fost 

oprit din cauza aluviunilor aduse de apă de pe versanţi.

În 23 iulie, inundaţii puternice au afectat zeci de localităţi din judeţele: Sibiu, 

Argeş, Bacău, Buzău, Dâmboviţa, Harghita, Mureş, Prahova, Suceava, Teleorman şi 

Timiş. Sute de gospodării au fost inundate, au fost oameni evacuaţi, iar din cauza 

vântului puternic au existat copaci căzuţi ce au avariat mai multe maşini.

În 24 iulie, în mai multe județe, au fost inundate drumuri şi distruse gospodării, 

au fost inundate sute de hectare de teren arabil, pășuni şi zeci de fântâni. Cele mai 

afectate judeţe au fost: Timiş, Buzău, Mureş, Sibiu, Neamţ şi Sălaj.
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În 25 iulie, județul Neamţ a fost lovit de inundaţii care au afectat zeci de 

locuinţe din mai multe localităţi, terenuri agricole şi drumuri naţionale. Au fost 

evacuaţi sute de oameni din locuinţe şi s-au înregistrat două decese, persoanele 

decedate fiind luate de viituri.

Şi în luna august, ploile au mai produs inundaţii, dar doar în zilele de 15 şi 18. 

O ploaie torenţială căzută în 15 august a produs inundaţii pe străzi şi în mai multe 

gospodării din municipiul Câmpulung Moldovenesc din judeţul Suceava, iar Transrarăul 

a fost blocat temporar de scurgerile de pe versanţi.

În 18 august, ploile şi grindina au produs pagube în jud. Dâmboviţa, dar mai ales 

în oraşul Moreni, unde străzile şi trotuarele au fost inundate în doar câteva minute.

În luna decembrie, în perioada 15-16 decembrie, au fost căderi masive de 

zăpadă, s-au semnalat viscol, lapoviţă şi vânt puternic, ce au dus la apariţia unor 

situaţii de urgenţă în 16 judeţe ale ţării (Arad, Bihor, Buzău, Caraş-Severin, Covasna, 

Dâmboviţa, Dolj, Hunedoara, Ialomiţa, Ilfov, Mehedinţi, Olt, Prahova, Teleorman, 

Timiş, Tulcea) şi Municipiul Bucureşti. Peste 150 de arbori au fost doborâţi din cauza 

vântului şi a zăpezii, zeci de maşini au rămas blocate în zăpadă şi sute de călători au 

rămas blocați în trenuri, după ce vântul puternic a doborât copacii peste liniile de 

înaltă tensiune. În unele cazuri, greutatea zăpezii a rupt cablurile de tensiune. Pe 

aeroportul din Timişoara au fost zboruri anulate din cauza vremii nefavorabile. În 

judeţele Buzău şi Timiş, din cauza vântului puternic, mii oameni au rămas fără curent 

electric. Cursurile şcolare au fost suspendate în data de 17 decembrie în judeţele 

Arad, Gorj, Mehedinţi şi Timiş, din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile.

Doi oameni au murit şi mai mulţi au fost răniţi în accidente produse din cauza 

condiţiilor meteorologice nefavorabile.

În anul 2018, Administrația Națională de Meteorologie a emis 77 de mesaje de 

avertizare generală, dintre care 19 informări, 39 de atenționări meteorologice cod 

galben și 19 avertizări cod portocaliu. Pentru fenomene severe imediate au fost emise 

5765 de mesaje de avertizare de tip nowcasting, dintre care 5104 de atenționări 

meteorologice cod galben, 660 de avertizări cod portocaliu și o avertizare cod roșu.
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În anul 2018, activitatea operativă a Centrului Național de Prognoze 
Meteorologice s-a desfășurat în cadrul următoarelor teme din Programul „Asigurarea 
veghei meteorologice şi cercetarea schimbărilor climatice pentru protecţia 
oamenilor şi bunurilor împotriva fenomenelor meteorologice periculoase”:

1. Tema A.II.2, “Coordonarea activității operaționale de prognoză a vremii (prognoze 
și avertizări) pentru gestionarea situațiilor de vreme severă în 
România”. În cadrul acestei teme s-au desfășurat și activitățile 
operative ale Serviciilor Regionale de Prognoză a Vremii.

Prognoza meteorologică reprezintă prevederea desfășurării în timp a 
diverselor elemente care definesc starea vremii. În cadrul Administrației Naționale   
de Meteorologie, prognoza meteorologică este realizată de către meteorologii 
previzioniști ai Centrului Național de Prognoze Meteorologice București și de cei ai 
Serviciilor Regionale de Prognoză a Vremii (apaținând Centrelor Meteorologice 
Regionale Moldova, Dobrogea, Oltenia, Banat-Crișana, Transilvania Nord și 
Transilvania Sud). 

Prognoza meteorologică se constituie din:

prognoza de foarte scurtă durată, cu interval de anticipație între 0 și 12 ore;

prognoza de scurtă și medie durată, cu interval de anticipație între 12 ore și 
10 zile;

estimări regionale ale regimului temperaturilor și precipitațiilor pentru 
următoarele două săptămâni; 

estimări ale regimului termic și al precipitațiilor pentru următoarele patru 
săptămâni, respectiv - următoarele trei luni.

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.

Etapele activității operative de prognoză:

a. Monitorizarea stării vremii și realizarea diagnozei meteorologice;

b. Interpretarea materialelor diagnostice și prognostice. Realizarea prog-
nozei meteorologice.

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. 

 

Activități ale Centrului Național de Prognoze Meteorologice și ale 
Centrelor Meteorologice Regionale
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Programul poate afişa şi mesaje (telegrame) SYNOP și PLUVIO, ca şi mesaje de 
avertizare SYNOP şi PLUVIO. În mod operativ, aplicaţia extrage automat recordurile 
zilnice pentru valorile termice și afișează măsurătorile la interval de 10 minute, 
pentru o serie de parametri (temperatura, precipitațiile, intensitatea maximă a 
vântului la rafală etc.), în cazul stațiilor meteorologice ce transmit astfel de valori.

Meteorologi din CNPM, împreună cu reprezentanți ai Secției de Climatologie și 
ai GVPAS, au dezvoltat și implementat, in vederea afișării pe Site-ul web al 
Administrației Naționale de Meteorologie, produsul “Temperatură resimțită”.

S-au realizat și alte noi produse în sprijinul prognozei operative, împreună cu 
reprezentanți ai Secției de Climatologie – hărți de sinteză  privind mediile multianuale 
zilnice pentru perioada 1981 – 2010 ale temperaturilor maxime și minime, precum și o 
bază de date a hărților operative afișate pe site-ul web al ANM.

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

S-au dezvoltat și implementat noi funcționalități ale site-ului web al ANM 
privind zona de afișare a mesajelor generale si de nowcasting de vreme severă.

Pe parcursul anului 2018, în scopul îmbunătățirii activității de prognoză, s-a 
dezvoltat și upgradat afișarea mai multor produse ale modelelor numerice de arie 
limitată (ALARO și COSMO, ale consorțiilor RC LACE și COSMO, din care România face 
parte) ce sunt rulate în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie.

De asemenea, s-au dezvoltat si implementat produse meteorologice ale 
modelului ECMWF, respectiv - produse cu anticipația de o oră, disponibile de patru 
ori/zi, pentru o seamă de parametri meteorologici.

c. 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.

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

În conformitate cu suportul operațional care trebuie asigurat prin cerinţele 
OUG nr.72/5.10.2017, în cadrul sistemului naţional RO-ALERT s-a realizat extinderea 
funcționalităților aplicației de emitere a avertizărilor de vreme severă utilizate în 
cadrul  Administrației Naționale de Meteorologie, "Sistem avertizări meteo", și, de 
asemenea, s-a reorganizat fluxul de diseminare a avertizărilor generale, 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 
Dezvoltării Rurale, C.N.A.I.R, Administraţia Naţională “Apele Române”, S.N.C.F.R, 
mass-media, precum şi către alţi beneficiari contractuali.
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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.

S-au menținut dezvoltările aduse fluxului operativ de diseminare a mesajelor 
generale de vreme severă, prin detalierea acestora la nivel regional, atât de către 
CNPM pentru regiunea Muntenia, cât și de către Serviciile Regionale de Prognoză a 
Vremii pentru fiecare regiune în parte, precum și prin emiterea unor prognoze 
specializate pentru regiunea/regiunile care nu sunt vizate de respectivele mesaje 
generale de vreme severă.

S-au implementat dezvoltările fluxului operativ de diseminare a avertizărilor 
de vreme severă imediată prin email, în format pdf, docx, rtf, prin posibilitatea de 
definire a unui grup de adrese de E-mail pentru toate sau anumite județe, în raport cu 
cerințele actuale, atât ale autorităților publice centrale și locale, cât și ale diferiților 
beneficiari.

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

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

S-au făcut demersuri pentru interconectarea aplicației “STS SMS” din cadrul 
Serviciului de Telecomunicații Speciale cu aplicația ”Sistem avertizări meteo”, prin 
care Administrația Națională de Meteorologie emite și diseminează avertizările de 
vreme severă imediată, pentru informarea cât mai rapidă a structurilor cu rol în 
gestionarea efectelor situațiilor de urgență generate de fenomenele meteorologice 
severe, prin constituirea unui grup de lucru format din specialiști din cadrul celor două 
instituții.

1.2. Activitatea de avertizare meteorologică constă în emiterea de mesaje 
de informare/atenționare/avertizare, în situațiile în care se anticipează apariția unor 
fenomene meteorologice periculoase, care pot provoca victime sau pagube materiale. 
Aceste mesaje sunt elaborate și transmise cu respectarea reglementărilor interne și a 
Ordinului Comun al Ministerului Mediului și Pădurilor și al Ministerului Administrației 
și Internelor nr 3403/245/2012, pentru aprobarea procedurii de codificare a 
informărilor, atenționărilor și avertizărilor meteorologice și hidrologice.

Procedura se aplică în situaţiile în care sunt prognozate fenomene   
atmosferice periculoase a căror evoluţie va începe în cel puţin 12 ore şi poate dura 
până la 3-4 zile (scurtă şi medie durată), precum şi în cazul fenomenelor atmosferice 
periculoase imediate sau prognozate pe foarte scurtă durată (anticipaţie de la o oră 
până la 6 ore).
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În mesajele de informare/atenționare/avertizare se prezintă succint 
fenomenul, intensitatea, zonele care pot fi afectate, momentul probabil al începerii 
acestuia şi durata.

Fenomenele meteorologice care fac obiectul atenţionărilor/avertizărilor 
meteorologice sunt:

a) vânt puternic; 
b) ploi importante cantitativ (care pot avea şi caracter torenţial); 
c) descărcări electrice şi grindină; 
d) ninsori abundente; 
e) viscol; 
f) temperaturi minime extreme; 
g) temperaturi maxime extreme; 
h) polei;
i) ceaţă. 

În anul 2018, la nivel naţional, au fost emise 77 de mesaje de interes general, 
dintre care – 19 informări, 39 atenţionări cod galben și 19 avertizări cod portocaliu.   
În ceea ce priveşte activitatea de nowcasting, în decursul anului 2018 s-au emis în  
total 5765 mesaje pentru fenomene meteorologice periculoase imediate, dintre 
care – 5104 atenţionări cod galben, 660 avertizări cod portocaliu și o avertizare    
cod roșu. Dintre acestea, CNPM Bucureşti a emis un total de 1041 de mesaje           
(955 atenţionări cod galben, 85 avertizări cod portocaliu și o avertizare cod roșu), 
precum și 14 informări nowcasting pentru municipiul București; SRPV Bacău a emis  
896 de mesaje (756 atenţionări cod galben şi 140 avertizări cod portocaliu); SRPV Cluj-
Napoca a emis 894 mesaje (780 atenţionări cod galben şi 114 avertizări cod 
portocaliu); SRPV Constanţa a emis 437 de mesaje (378 atenţionări cod galben şi        
59 avertizări cod portocaliu); SRPV Craiova a emis 620 de mesaje (581 atenţionări cod 
galben şi 39 avertizări cod portocaliu); SRPV Sibiu 782 de mesaje (717 atenţionări cod 
galben şi 65 avertizări cod portocaliu); SRPV Timişoara 1095 mesaje (937 atenţionări 
cod galben şi 158 avertizări cod portocaliu). Scorul de realizare a prognozelor 
meteorologice cu anticipație de 24 de ore pentru anul 2018, calculat pentru          
6 parametri de prognoză, a fost de 93,20% (față de 92,23 în anul 2017 și 92,09%    
în anul 2016), iar cel calculat pentru toți parametrii prognozei a fost de 90,77% 
(față de 90,05% în anul 2017 și 89,62% în anul 2016). În ceea ce privește scorul     
de realizare a prognozei pentru București, în cursul anului 2018, cu anticipație de 
24 de ore, acesta a fost de 94,61% (față de 94,48% în anul 2017).

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

Au fost efectuate:

• Validarea procedurilor de trasmitere în timp real a informațiilor 
meteorologice; achiziționarea și instalarea softurilor de vizualizare a informațiilor 
meteorologice la punctele de comandă nou înființate; stabilirea procedurilor de 
măsurare a căderilor de grindină la stațiile meteorologice, în vederea evaluării 
eficienței acțiunilor de intervenție activă în atmosferă.

• Furnizarea în timp real a tuturor informațiilor meteorologice necesare 
activității de intervenție activă în atmosferă, incluzând și:

– prognozele meteorologice specializate privind direcția de deplasare și 
dezvoltarea celulei aflate sub observație - timp de anticipație ½ oră – 1 oră, 
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cu referire la probabilitatea de declanșare și manifestare a convecției, tipul 
de convecție (ușoară, moderată sau puternică) și estimări privind 
probabilitatea de grindină pentru fiecare zonă vizată de unitățile 
antigrindină, în vederea desfășurării în condiții optime a activității de 
intervenţie activă în atmosferă;

– cu anticipație de 3 zile, pe baza analizei modelelor numerice de prognoză 
vizând condițiile de apariție a manifestărilor de instabilitate atmosferică și a 
grindinei în fiecare zonă de interes pentru desfășurarea activității de 
intervenție activă în atmosferă;

– prognoze meteorologice specializate, actualizate zilnic la ora 13.00, pe baza 
analizei modelelor numerice de  prognoză la scară locală, cu timp de 
anticipație 24 de ore, defalcate zi/noapte, cu accent pe apariția 
manifestărilor de instabilitate atmosferică și momentul de la care acestea 
vor începe, precum și a grindinei;

• Realizarea a patru studii necesare creșterii eficienței activității antigrindină 
și de stimulare a precipitațiilor, după cum urmează:

1. Studiul SISTEME OPERAȚIONALE DE CREȘTERE ȘI UNIFORMIZARE A 
PRECIPITAȚIILOR ATMOSFERICE

Acesta a vizat:

• Tehnologii recomandate pentru creșterea/uniformizarea precipitațiilor 
atmosferice;

• Descrierea programelor operaţionale existente pentru creşterea/ 
uniformizarea precipitaţiilor;

• Prezentarea metodelor şi tehnologiilor utilizate în sistemele operaţionale de 
creştere/uniformizare a precipitaţiilor atmosferice;

• Echipamente terestre de însămânțare a norului;

• Echipamente aeriene de însămânțare a norului;

• Evaluarea comparativă a metodelor folosite pentru creșterea/uniformizarea 
precipitațiilor atmosferice, din punct de vedere al eficienței tehnico-economice.

2. Studiul PRINCIPIILE ȘI METODELE CE STAU LA BAZA ACȚIUNILOR DE INTERVENȚIE 
ACTIVĂ ÎN ATMOSFERĂ

Acesta a vizat:

• Documentarea metodelor științifice de evaluare  a rezultatelor intervenției 
active în atmosferă, privind creșterea/uniformizarea precipitațiilor atmosferice;

• Evaluarea vulnerabilităților posibile la impactul activităților de intervenție 
activă în atmosferă privind creșterea/uniformizarea precipitațiilor atmosferice.

3. Studiul EFICIENȚA ACTIVITĂȚII DE COMBATERE A GRINDINEI ÎN CURSUL ANULUI 
2018.

4. Studiul privind DESCRIEREA CARACTERISTICILOR CLIMATICE ALE ZONEI ÎN CARE 
SUNT SITUATE STAȚIILE METEOROLOGICE TÂRGOVIȘTE ȘI TITU

În cadrul CNPM a fost înființat Grupul de diagnoză, ale cărui activități de 
bază sunt:

a)  soluționarea cererilor privind diagnozele meteorologice pe intervale de la o oră 
până la 24 de ore, pentru înregistrările aferente bazei operative de date – ultimele 
trei luni;
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b) elaborarea diagnozelor meteorologice menționate anterior și a ofertelor financiare 
aferente acestora;

c) elaborarea de diagnoze meteorologice solicitate de către Ministerul de Interne, 
Ministerul de Justiție, Ministerul Apărării Naționale și alte organisme ale 
administrației de stat, care beneficiază de regim de gratuitate, conform legii;

d) elaborarea de diagnoze meteorologice solicitate de către societățile comerciale de 
stat sau private și persoane fizice, cu respectarea legislației în baza căreia 
Administrația Națională de Meteorologie își desfășoară activitatea;

e) soluționarea cererilor privind informații meteorologice transmise în baza Legii 
544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

f) întocmirea și transmiterea ofertelor de servicii de prognoze meteorologice 
solicitanților ocazionali.

2. Tema A.II.3, Utilizarea datelor meteorologice în analiza și interpretarea 
conceptuală a episoadelor de vreme”.

În cadrul acestei teme, în anul 2018, a fost analizată tropopauza dinamică și 
termică și au fost evidențiate metodele de utilizare a acestora în procesul de prognoză 
numerică, având la bază 9 studii de caz din cursul anului 2017, atât pentru evenimente 
în care au fost implicate formațiuni ciclonice bine organizate, cât și pentru episoade 
de instabilitate atmosferică. 

Această analiză a confirmat necesitatea folosirii noțiunilor de vorticitate 
potențială și a unor parametri precum înălțimea tropopauzei, în analiza și prognoza 
evenimentelor meteorologice severe și chiar extreme. Pentru prognoza operativă, 
acest studiu sugerează că este mai folositoare urmărirea evoluției înălțimii 
tropopauzei dinamice, deoarece semnalul dat de aceasta este mai clar și mai bine 
conturat în majoritatea situațiilor, spre deosebire de cel dat de tropopauza termică -  
adesea  semnificativ. Totuși, pentru anticiparea fenomenelor extreme este important 
să fie urmărite ambele tropopauze. De multe ori, coborârea bruscă și panta 
accentuată a ambelor tropopauze pot anunța un astfel de eveniment.

3. Tema A.II.6, „Elaborarea de noi proceduri şi adaptarea celor existente,
pentru prezentarea de produse meteorologice şi difuzarea 
acestora către beneficiari.”

Lucrările Temei A.II.6, realizate în cadrul Centrului Național de Prognoză 
Meteorologică (CNPM), răspund nevoilor de implementare a unei metode operative de 
transmitere a produselor meteorologice către populație prin intermediul clienților cu 
specific media (posturi de televiziune, radio, presă scrisă și Internet) ai Administrației 
Naționale de Meteorologie.

Lucrările Temei sunt constituite prin extinderea și întreținerea (administrarea) 
unei soluții software complexe, adaptate la utilizarea prin intermediul Internetului, 
soluție ce facilitează realizarea și editarea unor produse generale de prognoză și care 
formează automat secvențele de informație (produsele) dedicate fiecărui beneficiar. 
Produsele personalizate, astfel întocmite, sunt puse la dispoziție în timp real și 
simultan pentru accesare de la orice computer conectat la Internet, ansamblul 
software asigurând accesul la informație pe măsură și imediat ce aceasta este 
introdusă în sistem.

Gama produselor prezentate beneficiarilor a fost îmbogățită prin extinderea 
aplicaţiiilor (soluțiilor) software ce facilitează diseminarea produselor Administratiei 
Naţionale de Meteorologie.
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În 2018, de acest sistem au beneficiat 76 clienţi ai Administraţiei Naționale    
de Meteorologie: 42 ai CNPM și 34 ai Serviciilor Regionale de Prognoză (CMR Cluj –        
8 clienţi; CMR Constanța - 8 clienţi; CMR Sibiu - 10 clienţi; CMR Timișoara - 8 clienţi).

4. Tema A.II. 12, Estimări prognostice pe baza analizei rezultatelor modelului cuplat 
ocean-atmosferă de la ECMWF.” Lucrările din cadrul acestei teme au 
fost efectuate în cadrul Colectivului de prognoză lunară și sezon 
(CPLS).

În suportul activității de prognoză lunară a fost implementat un sistem operativ 
de prelucrare a prognozelor de la centrele globale: ECMWF (UK, 50 membri), NCEP 
(USA, 50 membri) și JMA (Japonia, 50 membri) pentru România. 

Au fost elaborate  scripturi operative de procesare (Unix) care: 

a) extrag datele prognostice pentru câmpurile de: temperatură (diurnă, 
minimă, maximă), geopotențial, presiune la nivelul mării, precipitații, vânt, 
divergență, vorticitate și câmpurile de probabilitate a apariției unor anomalii termice 
și pluviometrice extreme (tertile, setxtile); 

b) re-calculează anomaliile acestor câmpuri prognozate față de o climatologie 
unică de referință (1993-2016), utilizând climatologia pe România din date ROCADA și 
re-analize; 

c) calculează câmpurile prognozate în valori absolute; 

d) post-procesează informația prognostică derivată în format necesar 
elaborării prognozei. Anomaliile și câmpurile absolute prognozate sunt calculate ca 
medii săptămânale pentru următoarele 4 săptămâni.

Lanțul operativ se rulează de două ori pe săptămână: marțea și vinerea, cu 
datele cele mai recente (de luni, respectiv – joi, ora 00). 

În sprijinul activității de prognoză sezonieră a fost implementat un sistem 
operativ similar celui de prognoza lunară de procesare a prognozelor de la centrele 
globale: ECMWF (Marea Britanie), EUROSIP (ECMWF, Franța, (Marea Britanie), NCEP         
(SUA) și JMA (Japonia) pentru România. Sunt scrise scripturi operative de procesare 
(Unix), care parcurg același etape a)-d) similare cu cele din prognoza lunară, pentru 
câmpurile de temperatură la 2m și precipitații. Acest lanț operativ se rulează o dată  
pe lună, pe data de 15 și produce, astfel, lunar un update al prognozei sezoniere 
pentru următoarele 6 luni. Sistemul de modele folosit va fi extins cu prognozele multi-
model ale centrelor din Canada, BCC (Beijing) şi Italia. În plus, pentru prognoza 
sezonieră se calculează indici prognostici de scară mare, care descriu tele-conexiunile 
scară mare-scară regională și pot avea un semnal predictiv semnificativ pentru 
evoluția pe termen extins în Europa: indici stratosferici (QBO, Vortex Polar, indicele 
ciclului Solar), indici troposferici (persistența anomaliilor semnificative în troposfera 
medie) și de suprafață (anomalii de temperatură la suprafața oceanului în Atlantic 
(tripolul Atlanticului de Nord); MOC; El-Nino; NAO; AO). Este în pregătire pentru 
sezonul de iarnă utilizarea unui soft operațional (deja implementat) de calcul a 
traiectoriilor ciclonice pentru estimarea situațiilor de blocaj.

Pentru ambele lanțuri de procesare prognostică lunară-sezon au fost 
dezvoltate proceduri de verificare pentru România a ansamblelor globale utilizate, 
descrise mai sus. Procedurile de verificare pentru prognoza lunară se rulează 
săptămânal, iar cele pentru sezon, lunar.

Odată realizată baza de date a validărilor, vor fi calculate scoruri ale fiecărui 
sistem prognostic global pentru România. Aceste scoruri vor fi utilizate în calculul 
ponderilor asociate fiecărui membru al ansamblului mulți-model (actualmente se 
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folosește un ansamblu echi-ponderat), fapt ce preconizează o îmbunătățire a scorului. 
Pentru diseminarea informației prognostice pe termen extins, datorită incertitudinilor 
existente în orice sistem haotic, precum este sistemul dinamic climatic, este absolut 
necesară utilizarea atât a prelucrărilor prognostice (câmpuri și anomalii) cât și a 
probabilităților asociate acestora, obținute din ansamblele de prognoză și a 
proprietăților ansamblului (împrăștiere, divergență, PDF, praguri de anomalii, spectre 
de variabilitate).

Activitatea de cercetare a CPLS se desfășoară în vederea dezvoltării operative 
a unui lanț de prognoză extinsă (lună-sezon) și scenarii climatice la rezoluție foarte 
fină pentru România. În acest scop, a fost implementat un lanț dinamic de modele 
cuplate: modelul regional climatic RegCM4.5, cuplat cu ansamblul ECMWF de prognoză 
lunară și sezonieră. Datele de cuplaj sunt extrase operativ, o dată pe lună, procesate, 
iar modelul cuplat RegCM-ECMWF este inițializat și rulat la rezoluția de 5 km pe 
România. Primele teste au fost efectuate pentru prognoza cu baza aprilie 2018.

Obiective pentru anul 2019

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

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

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

• implementarea dezvoltărilor aplicaţiei de emitere a avertizărilor 
meteorologice „Sistem Avertizări Meteo” privind modul de elaborare și diseminarea 
automată a informărilor /atenționărilor/avertizărilor generale de vreme severă în 
format pdf, rt și docx prin E-mail la diferite grupuri de beneficiari prestabiliți, precum 
și în format XML, în conformitate cu cerințele ROALERT;

• implementarea unei noi versiuni a aplicației de editare și transmitere a 
prognozelor meteorologice. Prin intermediul acesteia, se vor integra într-o platformă 
comună prognozele meteorologice, cu diferite structuri prestabilite, elaborate atât 
de către CNPM, cât și de către Serviciile Regionale de Prognoză a Vremii și se va 
permite diseminarea automată către beneficiarii prestabiliți a fiecărui produs de 
prognoză, prin e-mail sau FTP, în format .pdf sau .XML; 

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

• dezvoltarea de noi funcționalități ale aplicaţiei SINdicator creată în cadrul 
Centrului Național de Prognoză Meteorologică, în vederea realizării unor diagnoze 

și informațiilor meteorologice necesare 
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meteorologice cantitative complexe care să includă atât datele meteorologice din 
cadrul mesajelor SYNOP emise de către stațiile meteorologice din Rețeaua Națională 
de Supraveghere Meteorologică a Administrației Naționale de Meteorologie, cât și pe 
cele conținute în mesaje de avertizare SYNOP, în vederea soluționării, în regim 
operativ, a solicitărilor adresate Administrației Naționale de Meteorologie cu privire la 
producerea unor fenomene meteorologice periculoase;

• în domeniul estimărilor sezoniere, se va realiza baza de date a validărilor, în 
scopul calculării ponderilor asociate fiecărui membru al ansamblului mulți-model, 
fapt care va conduce la o îmbunătățire a scorului de realizare a prognozei.

Meteorologie Radar

În afară de activitatea operativă de bază, ce are drept scop asigurarea 
funcționării sistemelor radar și diseminării informației radar către Centrul Național de 
Prognoză Meteorologică și către alți beneficiari, de-a lungul anului 2018 au fost 
desfășurate și activități de cercetare. Principalele subiecte abordate au fost legate de 
adaptarea algoritmilor radar pentru identificarea condițiilor de vreme severă în 
România și dezvoltarea tehnicilor nowcasting de analiză, prognoză și avertizare a 
fenomenelor meteorologice extreme.

Astfel, studiile de cercetare s-au axat pe evaluarea performanțelor unui 
algoritm de prelucrare a datelor provenite de la sistemele radar componente ale 
rețelei naționale de radare meteorologice din cadrul Administrației Naționale de 
Meteorologie, dar și pe problematica benzii strălucitoare prezentă în datele provenite 
de la radarele meteorologice, în condiții speciale de scanare a atmosferei din aria de 
acoperire a acesteia, precum și identificarea acesteia în profilul vertical al 
reflectivității.

Studiile au fost realizate deoarece datele radar brute sunt utilizate pentru a 
cuantifica precipitațiile asociate norilor, iar această cuantificare, în termeni ai 
intensității și distribuției spațiale, trebuie să fie cât mai precisă. Astfel, cea mai 
importantă componentă a procesului de estimare cantitativă a precipitațiilor, din 
datele radar, o reprezintă controlul calității datelor, din cauza faptului că în timpul 
scanării, fasciculul radar interacționează atât cu ținte meteorologice (particule de 
precipitații), cât și cu ținte non-meteorologice (ex., unități înalte de relief). De 
asemenea, este foarte importantă identificarea benzii strălucitoare în câmpul 
reflectivității radar ce sunt afectate de banda strălucitoare. 

 informații privind procesele microfizice asociate câmpului de 
precipitații și, astfel, estimările cantitative ale precipitațiilor cu ajutorul radarului 
meteorologic pot fi îmbunătățite. Aceste informaţii sunt foarte utile în cunoașterea 
limitărilor și potențialului de detecție a formațiunilor noroase atmosferice și, implicit, 
a câmpului de precipitații asociat acestora, cu radarele meteorologice, conducând, 
astfel, la o analiză îmbunătățită a situației meteorologice în aria de acoperire a unui 
radar meteorologic.

Rezultatul algoritmului de diminuare a efectelor ecourilor non-meteorologice 
este ilustrat în figurile de mai jos, observându-se că ecourile non-meteorologice de la 
nivelurile joase ale atmosferei au fost corect identificate și eliminate. Se observă că 
frecvența și extinderea valorilor mari s-au redus, atât la distanțe mici cât și la distanțe 

Activități ale Laboratorului de Coordonare Rețea de Radare, Sateliți și 
Nowcasting (lCRRSN) în anul 2018

Identificarea acestui 
strat poate furniza
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mari față de radar, acest lucru fiind evidențiat și în graficul frecvenței de detecție 
medie în funcție de distanța față de radar.

În cadrul activităţii de cercetare, membrii grupului radar au efectuat și studii 
privind problematici de meteorologie, iar rezultatele acestor studii au fost publicate 
în reviste internaționale de specialitate, cu factor de impact ISI. Astfel, studiul privind 
activitatea ciclonică și regimul de precipitații din sud-estul Europei, în relație cu 
oscilațiile atmosferice la scară largă, în perioada 1948–2013, a fost publicat în revista 
Jurnalul International de Climatologie (en., International Journal of Climatology) 
publicată de Societatea Regală de Meteorologie (en., Royal Meteorological Society) din 
Anglia; Cărbunaru D, Burcea S, Ştefănescu V. A 30–35‐year cycle period in cyclonic 
activity and rainfall regime for southeast Europe in 1948–2013 interval modulated by 
Atlantic Multidecadal Oscillation, North Atlantic Oscillation and Arctic Oscillation. 
Int J Climatol. 2019;39:687–700. https://doi.org/10.1002/joc.5835.

Reflectivitatea radar la elevația de 0.5°, necorectată (stânga) și corectată 
(dreapta), în data de 20 iulie 2015, ora 12:52 UTC, de la radarul meteorologic Bârnova.

Frecvența de detecție medie în funcție de distanța față de radar (radar 
Bârnova), pentru ziua de 20 iulie 2015. Curba plină reprezintă datele necorectate, iar 
curba punctată reprezintă datele corectate.
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Membrii grupului radar au fost implicati, în 2018, și în activități didactice 
organizate la nivel internațional. În perioada 7–11 mai 2018 a avut loc cursul de 
pregătire pentru meteorologii previzioniști „South Eastern European Meteorological 
Training (SEEMET)”, organizat de EUMETSAT și găzduit de Serviciul Hidro-meteorologic 
Croat (DHMZ), la Primosten, Croatia. Acest curs a fost organizat în scopul instruirii 
meteorologilor și hidrologilor din diverse Servicii Meteorologice Naționale din Sud-
Estul Europei, subiectul principal fiind utilizarea datelor satelitare în prognoza și 
studiul convecției atmosferice. Cursul a abordat și subiecte conexe, printre care 
interpretarea imaginilor radar și utilizarea datelor radar în prognoza convecției și 
monitorizarea norilor asociați convecției severe. De asemenea, au fost abordate și 
tematici referitoare la îmbunătățirea activității operative a meteorologilor și 
hidrologilor, precum diseminarea informațiilor conținute în prognoza meteorologică 
sau avertizările de vreme severă. 

Membrii grupului radar din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie au 
participat în calitate de experți radar și lectori, predând noțiuni despre utilizarea 
radarului meteorologic în detecția, monitorizarea și analiza furtunilor convective ce 
au asociate fenomene meteorologice severe. 

Meteorologie Satelitară

OPERATIV

În anul 2018 au fost adaptate și testate mai multe produse satelitare în vederea 
implementării în activitatea operativă:

Produse satelitare obținute în urma rulării softului NWCSAF/GEO furnizat de 
grupul de lucru NWCSAF (Support to Nowcasting and Very Short Range Forecasting) al 
EUMETSAT și vizualizate pe platforma de tip web server ADAGUC: High Resolution 
Winds (HRW) – on Pressure levels – Viteza vântului pe nivele de presiune, Rapid 
Developing Thunderstorms (RDT) – Furtuni cu dezvoltare rapidă și CMIC-Cloud 
Optical Thickness - Microfizica norilor - Grosimea optică a norilor.

Produse satelitare Sentinel-3A: OLCI IWV (Integrated Water Vapour) - 
Cantitatea de vapori de apă integrată într-o coloană atmosferică, OLCI T865 (Aerosol 
Optical Depth) – Grosimea optică a aerosolilor, OLCI TSM (Total suspended matter 
concentration – Concentrația totală de materie în suspensie, KD490_M07 (Diffuse 
Attenuation coefficient) – Coeficientul de atenuare difuză a radiației solare directe la 
490nm și Sentinel-3 ADG_443_NN_M07 (Coloured detrital and dissolved material 
absorbtion coefficient) – Coeficientul de absorbție a materiei detritice și dizolvate.

Produse satelitare Sentinel-5P: NO2 Tropospheric Column – Concentrația de 
Dioxid de Azot din Troposferă, Formaldehyde (HCHO) total column – Concentrația de 
Formaldehidă din Troposferă, Sulfur Dioxide (SO2) total column – Concentrația de 
Dioxid de Sulf din Troposferă și Aerosol Layer Height (mid-level pressure) - Înălțimea 
stratului aerosolului în troposfera liberă.

În anul 2018 a continuat activitatea de recepție și prelucrarea datelor digitale 
de la sateliții meteorologici operaționali. Recepția fluxului EUMETCast Europa (banda 
KU), în noul standard DVB-S2, s-a desfășurat fără întreruperi, nivelul semnalului 
recepționat s-a situat în limitele calculate pentru poziția geografică a stației de 
recepție (București Băneasa) și mărimea și tipul antenei de recepție. De asemenea, 
valoarea BER (Bit Error Rate) a transmisiei digitale nu a scăzut sub limita de recepție 
integrală și fără erori. 

Transmiterea datelor către utilizatorul principal, Centrul Național de 
Prognoză, a corespuns segmentului de diseminare din schema de prelucrări operative. 
S-a continuat transferul fișierelor  prin rețeaua locală utilizând protocolul TCP/IP.
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Stocarea corespunde unei secvențe speciale în schema de prelucrare  
operativă și constă în conservarea temporară de imagini digitale (METEOSAT-11). 
Produsele MSG RGB obținute au fost în continuare stocate pe serverul ftp STORAGE, în 
vederea conservării pe termen îndelungat și a accesului on-line.

A continuat obținerea operativă a produselor RGB din imaginile MSG-4                   
(12 produse) care permit scoaterea în evidență a fenomenelor meteorologice cum ar  
fi ceața, norii de furtună, etc. De asemenea, a continuat obținerea operativă a  
produselor LandSAF din imaginile MSG-3 și anume: DSSF (fluxul de radiație de unde 
scurte incident la suprafață), DSLF (fluxul de radiație de unde lungi incident la 
suprafață), LST (Temperatura la suprafața solului), SC (delimitarea zonelor acoperite 
cu zăpadă), FAPAR (fracțiunea de radiație absorbită de vegetația activă), LAI (indicele 
suprafeței foliare), FVC (fracțiunea acoperii suprafeței cu vegetație). Produsele 
SAFNWC/MSG au fost diseminate în continuare către DESWAT, fără întreruperi.

A continuat obținerea în regim operativ a produsului satelitar O3MSAF “Indicele 
UV în condiții de cer senin la amiază” și poate fi accesat pe pagina de intranet a 
Administrației Naționale de Meteorologie.

CERCETARE

TEMA: A.I.1 EFECTUAREA OBSERVAŢIILOR METEOROLOGICE ÎN REŢEAUA DE 
STAŢII METEOROLOGICE, AGROMETEOROLOGICE, NIVOLOGICE, AEROLOGICE, 
RADIOMETRICE, DE RADARE METEOROLOGICE ŞI SATELITARE”.

PROIECTE

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

În anul 2018, Administrația Națională de Meteorologie, ca membru al 
consorțiului NWCSAF CDOP-3, a realizat, în conformitate cu planul aprobat:

• Elaborarea lanțului de prelucrare pentru compararea produselor satelitare 
NWCSAF GEO și PPS;

• Elaborarea lanțului de prelucrare pentru evaluarea impactului rezoluției 
datelor de model (NWP) asupra produselor PPS si GEO;

• Selectarea produselor prototip MTG LI.

2. SAMIRA (2015-2018): Inițiativa Regională de Monitorizare a Calității Aerului prin 
Satelit”, finanțare: Agenția Spațială Europeană, conducator consorțiu: NILU 
(Norvegia), conducator partener Administrația Națională de Meteorologie: Andrei 
Diamandi.

În anul 2018, ca membru al consorțiului SAMIRA, Administrația Națională de 
Meteorologie a realizat, în conformitate cu planul aprobat:

• Încheierea rulării modelului WRF/Chem, pentru domeniul EUROPA (rezolutie 
5 km) pentru lunile iunie-septembrie 2014; 

• Încheierea  rulării modelului WRF/Chem pentru domeniile de 5 x 5 km Europa 
și  1 x 1 km Norvegia, Polonia, Republica Cehă și România; 

•  Încheierea rulării modelului WRF/Chem, pentru domeniul EUROPA (rezoluție 
5 km) pentru luna iunie 2014, cu asimilarea datelor in-situ.

„

„

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

În anul 2018, Administrația Națională de Meteorologie, coordonatorul 
proiectului, a realizat în conformitate cu planul aprobat:

• Implementarea și testarea stației de referință GNSS-R.

• Incheierea cu succes a activității WP2200 (State of the Art).

CONFERINȚE, WORKSHOPURI, GRUPURI DE LUCRU, CURSURI.

• 2018 EUMETSAT Meteorological Satellite Conference, 17-21 Septembrie 2018, 
Ta l l in ,  Es ton ia (https ://www.eumetsat . int/webs i te/home/News/  
ConferencesandEvents/PreviousEvents/DAT_3647214.html): 

- GEO/PPS cloud products processing chain with ECMWF model data at various 
horizontal resolutions”, (poster) delegați: Andrei Diamandi, Oana Nicola.

• 2018 ADAGUC Workshop (Atmospheric Data Access for the Geospatial User 
Community), Amsterdam, Olanda, noiembrie 2018, delegat: Oana Nicola.

• International Summer School on Applications with the Newest Multi-spectral 
Environmental Satellites, Bracciano, Italia, iunie 2018, delegat: Robert Chirițescu.

• 2018 Convection Working Group Workshop („Intalnirea Grupului de Lucru asupra 
Convecției - 2018”), Slovenia, Ljubljana, delegat: Andrei Diamandi.

PROPUNERI DE PROIECT (depuse, în curs de evaluare)

1. A Satellite, Airborne and In-situ Data Collection & Processing Platform for Peatland 
Ecosystem Monitoring (EcoCloud)”, Romanian - EEA Research Programme, depusă: 
1 octombrie 2018, Gh. Stăncălie, Andrei Diamandi, acceptată pentru evaluare.

2. ”, Innovation Norway, 
depusă: 1 noiembrie 2018, Andrei Diamandi, acceptată pentru evaluare.

3. Research on Aerosol-cloud-precipitation INteractions in a changing climate” 
(RAIN) - în cadrul Programului de Cercetare EEA 2014-2021, depusă: 1 octombrie 
2018, Gh. Stăncălie, Andrei Diamandi, acceptată pentru evaluare.

4. B&D+ Droughts – în cadrul  ESA Express Procurement Plus – [EXPRO+], depusă:          
1 octombrie 2018, Gh. Stăncălie, Andrei Diamandi, acceptată pentru evaluare.

„

„

„Cloud Based Satellite Snow Cover Mapping (LetITsnow)

„

Observații meteorologice de suprafață

Rețeaua Meteorologică Națională

În cadrul rețelei naționale de stații meteorologice, toate dotate cu aparatură 
meteorologică, în anul 2018 au fost efectuate, după caz, observații și măsurători 
pentru programele sinoptic și climatologic, observații și măsurători agrometeo-
rologice, actinometrice (radiație solară), observații și măsurători asupra stării mării, 
aerologice și nivometrice. Posturile meteorologice au efectuat măsurarea zilnică a 
cantităților de precipitații, identificarea fenomenelor meteorologice periculoase, iar 
în sezonul rece al anului determinarea grosimii stratului de zăpadă. 

În anul 2018 rețeaua meteorologică națională s-a extins la 164 de stații 
meteorologice. Prin intermediul aparaturii meteorologice automate se realizează 
monitorizarea orară cel puțin pentru parametrii meteorologici de bază: temperatura 
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aerului, presiunea atmosferică, umezeala relativă a aerului, cantitatea de 
precipitații, viteza și direcția vântului. Observațiile efectuate de către observatori se 
referă în principal la: nebulozitatea totală și parțială, genul norilor, tipul fenomenelor 
atmosferice, vizibilitatea orizontală, starea solului, stratul de zăpadă. 

În situația manifestării unor fenomene meteorologice deosebite, aparatura 
automată furnizează informații specifice de alertare despre viteza și direcția vântului, 
cantitatea și intensitatea precipitațiilor atmosferice, vizibilitatea orizontală. 
Observatorii de la stațiile meteorologice elaborează mesaje de alertare pentru 
scăderea înălțimii plafonului norilor, căderi de grindină, manifestarea orajelor, 
producerea vijeliilor, a viscolului și apariția fenomenelor cu depuneri înghețate.

În anul 2018, în cadrul proiectului cu fonduri europene „Dezvoltarea sistemului 
naţional de monitorizare şi avertizare a fenomenelor meteorologice periculoase 
pentru asigurarea protecţiei vieţii şi a bunurilor materiale”, cu codul SMIS 2014+ 
127994 s-a avut în vedere modernizarea aparaturii meteorologice pentru 45 de stații 
meteorologice prin obiectivul specific „Upgrade-ul reţelei naţionale de staţii 
meteorologice automate”.

România a transmis în anul 2018 în fluxul internațional în reţeaua RBSN 
(Regional Basic Synoptic Network) date de la 23 de stații meteorologice și în rețeaua 
RBCN (Regional Basic Climatic Network) date de la 14 de stații meteorologice.

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 2018 recuperarea și actualizarea permanentă            
a metadatelor stațiilor și posturilor meteorologice, necesare programelor de validare 
a datelor meteorologice actuale și istorice. În acest sens, în cadrul proiectului cu 
fonduri europene „Dezvoltarea sistemului naţional de monitorizare şi avertizare a 
fenomenelor meteorologice periculoase pentru asigurarea protecţiei vieţii şi a 
bunurilor materiale”, cu codul SMIS 2014+ 127994, s-a avut în vedere dezvoltarea 
documentației pentru o nouă bază de metadate care să răspundă noilor cerințe 
naționale și internaționale în cadrul obiectivului „Modernizarea sistemului de 
gestionare a datelor climatice (Climate Data Management System - CDMS) folosind 
standarde de reprezentare geospaţială”. Pe tot parcursul anului 2018 s-a menținut    
un contact permanent cu O.M.M., referitor la actualizările codurilor și ghidurilor 
meteorologice și la exploatarea platformei OSCAR/Surface.

Fig. 1. Stația meteorologică Iași, dotată 
cu aparatură automată și pentru radiația 

solară și fenomene atmosferice
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Monitorizarea stratului de zăpadă şi evaluarea riscului 
de producere a avalanşelor;

Metodologii de evaluare a riscului de avalanşă

- activitatea din cursul anului 2018 – 

În cursul anului 2018, pentru sezonul de iarnă 2017-2018, au fost efectuate la 
staţiile meteorologice Sinaia, Predeal, Vârful Omu şi Bâlea-Lac (unde programul de 
nivologie se derulează din februarie 2004) un număr de 990 de observaţii 
nivometeorologice, câte 2 zilnic, începând din 01 ianuarie şi până în 15 aprilie la 
Predeal şi Sinaia, 15 mai la Bâlea-Lac şi 31 mai la Vârful Omu, precum şi 92 de sondaje 
şi profile stratigrafice ale stratului de zăpadă. 

În februarie și martie 2018, au fost efectuate stagii de pregătire ale 
meteorologilor de la Serviciul Regional de Prognoză a Vremii (SRPV) Sibiu la staţia 
meteorologică Bâlea-Lac, precum şi stagii vizând extinderea reţelei de observaţii şi 
măsurători nivologice  la şapte staţii meteorologice de munte aflate în zone cu risc de 
avalanşă: Ceahlău Toaca (1897 m), Călimani (2022 m), din cadrul CMR Moldova, Iezer 
(1785 m) şi Vlădeasa 1800 (1836 m) din cadrul CMR Transilvania-Nord, Ţarcu (2180 m) 
şi Semenic din cadrul CMR Banat-Crişana, Parâng (1548 m) din cadrul CMR Oltenia.

Pregătirea personalului de la staţii a fost efectuată de către angajaţi din cadrul 
SRPV Sibiu (Udo Reckerth, Cristian Grecu, Alin Paşol, Eugen Mihuleţ) şi CMR Muntenia 
(Irinel Grigore de la staţia Sinaia, Radu Manta şi Alexandru Băran de la staţia        
Vârful Omu). Au fost predate noţiunile teoretice şi practice de bază privind  
efectuarea observaţiilor şi măsurătorilor nivologice. Fiecare staţie meteorologică a 
primit o trusă nivologică completă cu instrumentarul necesar, precum şi echipament 
de munte.

Programul de observaţii la aceste staţii s-a derulat în perioada 10.02-
30.04.2018 la Ceahlău Toaca, 12.03-04.04.2018 la Vlădeasa 1800, 06.03-30.04.2018   
la Vârful Ţarcu, 08.03-05.04.2018 la Semenic, 17.03-30.04.2018 la Călimani, 22.03-
08.04,2018 la Parâng şi 27.03-20.04.2018 la Iezer, astfel încât, însumate, au fost 
efectuate 610 observaţii şi 32 de sondaje şi profile stratigrafice. 

Activitatea de nivometeorologie a reînceput la data de 15 noiembrie 2018, 
pentru sezonul de iarnă 2018-2019, la toate cele 11 stații meteorologice. În total, pe 
parcursul anului 2018, în întreaga reţea nivometeorologică au fost efectuate 2230     
de observaţii şi 125 de sondaje şi profile stratigrafice ale stratului de zăpadă, care au 
fost transmise la SRPV Sibiu prin email, sub formă de tabel sau poză de la staţiile noi, 
după care au fost înscrise de meteorologii de la SRPV Sibiu în programul Gelinivw, 
versiunea 3.3.2.

Stagiile de pregătire de la stațiile meteorologice Bâlea-Lac Ceahlău și Vlădeasa
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Grosimea maximă a stratului de zăpadă din platforma staţiilor meteorologice 
cu program nivologic s-a înregistrat la Bâlea-Lac în zilele de 28 și 29 martie 2018 şi a 
avut valoarea de 293 cm. La celelalte staţii meteorologie, valorile cele mai mari ale 
grosimii stratului de zăpadă au fost de: 219 cm la Vârful Omu (29 martie 2018), 186 cm 
la Călimani (19 martie 2018), 184 cm la Țarcu (28 martie 2018), 101 cm la Sinaia        
(28 februarie 2018), 90 cm la Ceahlău Toaca (24 martie 2018), 80 cm la Iezer (30 martie 
2018), 83 cm la Semenic (9 martie 2018), 77 cm la Parâng (28 februarie 2018), 64 cm la 
Predeal (01 martie 2018) şi 53 cm la Vlădeasa 1800 (30 decembrie 2018).

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

       
Graficul anual al observaţiilor la staţiile Parâng şi Semenic

Profilele stratigrafice efectuate la toate staţiile meteorologice au arătat 
existenţa straturilor de instabilitate, când şi riscul de avalanşă estimat a fost mai 
mare. În structura zăpezii s-au regăsit structurile tip placă, dar şi cristalele faţetate şi 
tip cupă.

 VARIAŢIA GROSIMII STRATULUI DE ZĂPADĂ - IARNA 2017-2018
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2018.03.05-ŢarcuSondaje: 2018.03.29-Bâlea-Lac

2018.03.14–Ceahlău 2018.02.08-Călimani

Aspecte de la efectuarea sondajului și tipuri de cristale identificate în strat

La SRPV Sibiu a continuat elaborarea buletinelor nivometeorologice, prin 
estimarea riscului de avalanşă, în conformitate cu normele europene şi scala 
europeană a riscului de avalanşă (fig.16). 

În sezonul 2017-2018, emiterea riscului de avalanșă a fost făcută pentru 
masivele Bucegi şi Făgăraş, ultima informare fiind emisă pe data 03 mai 2018.

Începând cu sezonul 2018-2019, riscul de avalanşă a fost estimat în toate 
masivele montane acoperite de reţeaua de nivologie: Făgăraş, Bucegi, Ţarcu-
Godeanu, Parâng-Şureanu, Ceahlău-Bistriţei-Călimani, Rodnei, Vlădeasa-Muntele 
Mare (fig.15), prima informare nivologică fiind emisă în data de 09 decembrie 2018.
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În total, în cursul anului 2018 au fost emise 119 buletine şi 7 informări 
nivometeorologice, care au fost postate pe site-ul Administraţiei Naţionale de 
Meteorologie şi Ministerului Mediului, trimise beneficiarilor (mass-media, formaţii 
Salvamont, prefecturi, consilii judeţene din aria monitorizată).

Luând în considerare riscul maxim de avalanşă estimat, cel mai des folosit a 
fost cel însemnat-3 (103 de zile), mare-4 (44 de zile), moderat-2 (16 de zile). În acest 
sezon nu au fost zile în care să se fi emis risc maxim redus-1 şi foarte mare-5. În 
procente, acesta se regăseşte ca: însemnat-3 (63,19 %), mare-4 (26,99%) și moderat-2 
(9,82 %).

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

În perioada 16-18 februarie 2018, la sediul Clubului Alpin Român din Buşteni, 
Irinel Gheorghe Grigore a susţinut „Cursul de formare în domeniul avalanşelor Maria 
Dana Moţoiu", la care au participat din partea SRPV Sibiu şi Udo Reckerth, Adrian Paşol, 
Cristian Grecu.
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Lucrările prezentate la AERAPA și CARPATHIA

La cea de a-10-a Conferinţă Internaţională Aerul şi Apa, Componente ale 
Mediului”, de la Sovata, din 15-17 martie 2018, a fost prezentată lucrarea „High and 
very high avalanche risk during 2016-2017 winter season” – autori Narcisa Milian şi Udo 
Reckerth, iar la Conferința CARPATHIA - „Făgăraş Mountains – An Inventory Towards a 
New National Park” de la Bucureşti, 10–11 decembrie 2018, lucrarea „Snow 
measurements and avalanche risk estimation in Făgăraş Mountains”,  autori Narcisa 
Milian, Udo Reckerth şi Irinel Grigore.

În data de 26 martie 2018, din partea SRPV Sibiu, Narcisa Milian a participat la 
întâlnirea „Muntele iarna. O capcană mortală?”, organizat la Braşov.

S-a efectuat traducerea termenilor folosiţi la descrierea mărimii avalanşelor şi 
a scalei de risc de avalanşă, în conformitate cu hotărârile EAWS (European Avalanche 
Warning Services) şi folosirea acestora în buletinele de risc din sezonul nivologic 2018-
2019.

„
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2018.02.01, Piatra Craiului, 

(foto Radu Manta)

Cazuri de avalanşă din cursul anului 2018:

2018.01.07, Făgăraş, Valea Bâlii

2018.01.28, Bucegi, 

(foto Radu Manta)

2018.03.17, Călimani,  

(foto meteorologi stație)

2018.03.31, Bucegi, Șaua Strunga, 

(foto Mihnea Ioniță)
2018.04.24, Bucegi, Valea Morarului, 

(foto Radu Manta)
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Activităţi ale Laboratorului de Modelare Numerică

Fig. 1.  Domeniul operaţional de integrare 

al modelului ALARO

Modelul numeric pe arie limitată ALADIN

Începând cu 1 aprilie 2016, 
versiunea operaţională curentă a 
modelului numeric pe arie limitată   
ALARO este ALARO-0, cycle 40&1, cu 
următoarele caracteristici: rezoluţie 
orizontală de 6.5 km, 60 de niveluri 
verticale, 240x240 puncte de grilă, pas de 
integrare în timp de 240 secunde (fig. 1). 
Calculul tendinţelor fizice şi dinamice se 
face utilizând  scheme de integrare semi-
implicite semi-lagrangeiene, considerând 
condiţiile iniţiale şi la limita provenind  
din modelul global ARPEGE, cu o frecvenţă 
de 3 ore. Sunt realizate 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 (54 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. Acesta este bazat pe limbajele de  
programare FORTRAN, PERL si NCL_NCAR şi include librăria de codificare/decodificare 
a fişierelor grib, numită GRIB_API. Produsele obţinute sunt folosite în mod operaţional 
de către   meteorologi (fig. 2).

Fig. 2. Schema pachetului de grafică operaţional
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Pe parcursul anului 2018, au fost dezvoltate diferite produse numerice 
necesare activităţii de prognoză a vremii. Luând în considerare ieşirile modelului 
ALARO, au fost generate produse meteorologice utile îndeosebi pentru prognoza 
nowcasting: reflectivitatea radar simulată (fig. 3), forfecarea vântului (fig. 4).

Fig. 3. Reflectivitatea radar simulată de modelul ALARO din data 
de 27.09.2018, 00.00 UTC, valid pentru 29.09.2018, 12.00 UTC

Fig. 4. Forfecarea vântului pentru nivelurile de 500 hPa - 10 m, din data de 27.09.2018, 
00.00 UTC, valid pentru 27.09.2018, 15 UTC
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De asemenea, utilizând ieşirile ansamblului de prognoză ALADIN-LAEF, au fost 
furnizate prognoze în termeni de probabilitate (fig. 5) pentru diferite câmpuri 
meteorologice (temperatură, precipitaţii, vânt). Aceste produse sunt disponibile 
centrelor meteorologice de prognoză printr-o interfaţă web. 

Fig. 5. Ansamblul ALADIN-LAEF: probabilitatea ca precipita iile cumulate 
în 6 ore să depăşească valori de 10 l/m2. Integrare: 28.09.2018, 00.00 UTC; valid: 

01.10.2018, 00.00 UTC.

ţ

Pe lângă activitatea operaţională şi de cercetare – dezvoltare desfăşurată în 
cadrul Administraţiei Naţionale de Meteorologie, cercetătorii grupului ALADIN 
participă la proiectele desfăşurate în cadrul consorţiilor ALADIN şi RC-LACE. În 
proiectul „Data Assimilation Research & Development”, accentul este pus pe 
îmbunatăţirea tehnicilor de asimilare de date utilizate în cadrul consorţiilor, precum şi 
pe asimilarea a cât mai multe tipuri de observaţii disponibile în baza de date OPLACE 
(accesibilă partenerilor consorţiului RC-LACE). Atenţia tuturor cercetătorilor implicaţi 
în proiect este îndreptată îndeosebi către asimilarea datelor radar disponibile în 
OPERA.

De asemenea, în luna septembrie, Administraţia Naţională de Meteorologie, în 
colaborare cu cele două consorţii, a organizat doua ateliere de lucru de asimilare de 
date în care au fost implicaţi cercetători din Europa şi nordul Africii.

De menţionat este faptul ca tot în acest proiect s-au făcut progrese în ceea ce 
priveşte îmbunătăţirea prognozei oferite de către sistemul dinamic de tip nowcasting 
AROME. În urma evaluării comportamentului sistemului AROME în raport cu sistemul 
clasic INCA integrat (Integrated Nowcasting through Comprehensive Analysis, 
rezoluţie orizontală de integrare 1 km), ambele disponibile la Institutul de 
Meteorologie şi Geodinamică din Viena (ZAMG), s-a constatat ca soluţia oferită de 
sistemul dinamic devine performantă chiar mai devreme de 2 ore de prognoză.

Un alt subiect de mare interes a fost acela de a testa schema de suprafaţă 
SURFEX (dezvoltată în cadrul consorţiului ALADIN) şi de a analiza impactul acesteia în 
versiunea operaţională a modelului ALARO pe teritoriul României. În urma evaluării 
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rezultatelor obţinute în raport cu cele 6 staţii urbane automate şi 3 synop din zona 
Bucureştiului s-a constatat faptul ca modelul ALARO prezintă o soluţie performantă 
surprinzând destul de realist variaţia diurnă. 

Alte dezvoltări recente se referă la implementarea unor metode numerice în 
codul modelului ALADIN/ALARO, în scopul îmbunătăţirii nucleului dinamic al 
modelului. Acesta este un model numeric care utilizează o schemă de advecţie de tip 
semi-Lagrangian. Traiectoria semi-Lagrangiană este calculată prin intermediul unei 
scheme iterative. Convergenţa soluţiei în cadrul acestei scheme a fost analizată prin 
introducerea şi evaluarea unor criterii obiective.

Tot pe parcursul anului 2018, cercetătorii din cadrul grupului ALADIN au 
participat la proiectul „Development of a standardized verification mechanism and 
QMS for the Moldova SHS”, finanțat de Banca Mondială. În cadrul acestui proiect, a fost 
dezvoltat un sistem de verificare a prognozelor meteorologice, sistem care are la bază 
două interfețe grafice, fiecare având un rol specific în simplificarea interacțiunii 
utilizatorului cu baza de date unde se stochează informația.

Planurile de viitor ale cercetătorilor din grupul ALADIN constau în participarea 
în continuare la proiectele din cadrul consorţiilor ALADIN si RC-LACE, precum şi la 
proiectul URCLIM (URban CLImate services). Totodată, planurile includ 
implementarea unei noi versiuni de model (cy43t2) pe un domeniu ce acoperă 
România, dar la o rezoluţie spaţială mai fină, precum şi asigurarea activităţii 
operaţionale.

Modelul numeric pe arie limitată COSMO

În prezent, versiunea 5.03 a modelului numeric de prognoză a vremii pe arie 
limitată COSMO (Consortium for Small Scale Modelling) este integrată în regim 
operațional de 4 ori pe zi (ora 00, 06, 12, 18 UTC). Condiţiile iniţiale şi la limită provin 
din ieşirile numerice ale modelului global ICON (Icosahedral Nonhydrostatic), 
furnizate în regim operativ de serviciul meteorologic Deutscher Wetterdienst (DWD) 
din Germania.

Modelul numeric COSMO este integrat la două rezoluții spaţiale: 7 km si 2.8 km, 
pe doua domenii care acoperă în întregime teritoriul României (fig. 6). La rezoluția 
orizontală de 7 km, modelul COSMO este integrat pentru o anticipație de 78 de ore 
(rularea 00.00 UTC), 90 de ore (rularea 12.00 UTC), respectiv 48 ore (rulările 06.00, 
18.00 UTC). Domeniul de integrare este compus din 201x177 puncte de grilă cu 40 de 
niveluri verticale. Modelul COSMO integrat la rezoluția spațială fină de 2.8 km 
utilizează ca şi condiţii iniţiale şi la limită rezultatele numerice obținute în urma 
integrării modelului la rezoluția de 7 km. Perioada de integrare pentru modelul COSMO 
la 2.8 km este de 30 de ore (rulările 00.00, 12.00 si 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 rularea modelului COSMO la 
ambele rezoluţii spaţiale se folosește asimilarea de date de tip nudging pentru 
observaţiile de tip synop disponibile până la momentul inițierii integrării.

Pe parcursul anului 2018, au fost integrate noile date topografice ICON în 
procedura de rulare operațională a versiunii de interpolare int2lm_2.04a a    
modelului COSMO. Datele noi de topografie au fost furnizate de serviciul meteorologic 
DWD din Germania. Comparativ cu versiunile anterioare, aceste date topografice 
conțin corecții ale altitudinii punctelor de grilă de până la 143 de metri în unele 
regiuni. Diferențele între cele două seturi de date topografice sunt reprezentate în 
figura 7.

Tot pe parcursul anului 2018, a fost implementată în activitatea operaţională 
cea mai recentă versiune de interpolare int2lm_170806_2.05 a modelului COSMO. 
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Pachetul de interpolare int2lm este dezvoltat pentru obținerea condițiilor inițiale și la 
limită necesare integrării numerice a modelului COSMO, atât la rezoluția orizontală de 
7 km, cât și la cea de 2.8 km. Pentru realizarea procedurii de interpolare sunt necesare 
și informații referitoare la topografia domeniului de integrare (fig. 7). 

Noua versiune a pachetului de interpolare int2lm permite procesarea unor 
parametri externi climatologici ce conțin informații despre tipurile de aerosoli, 
precum şi utilizarea informaţiilor privind tipurile de aerosoli din baza de date CAMS 
(Copernicus Atmosphere Monitoring Service). Totodată, pachetul de interpolare a fost 
adaptat pentru a putea  folosi noua librărie ecCodes dezvoltată de Centrul European 
de Prognoză (ECMWF), librărie care va înlocui librăria GRIB-API al cărei suport oficial s-
a încheiat  în luna decembrie 2018.

Fig. 6. Domenii operaționale ale modelului numeric nehidrostatic COSMO

Fig. 7. Diferențe de topografie între cele două seturi de date ICON
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Versiunea 5.04h a modelului COSMO a fost lansată oficial în luna decembrie a 
anului 2017 şi a fost implementată în Administraţia Naţională de Meteorologie pe 
parcursul anului 2018. Pentru a implementa această versiune nouă a modelului COSMO 
a fost necesară actualizarea compilatoarele GFortran și GCC disponibile pe unitatea 
cluster Linux IBM ce funcționează în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie. 
Astfel, a fost instalată versiunea 5.1.0 a compilatoarelor de Fortran și C, au fost 
actualizate libăriile GRIB_API și NetCDF care permit codarea/decodarea ieșirilor de 
model în formate de scriere specifice: GRIB (GRIdded Binary) și NetCDF (Network 
Common Data Form).

Versiunea 5.04h a modelului COSMO aduce o serie de îmbunătățiri 
semnificative, după cum urmează:

procedura de asimilare de date a fost adaptată pentru a permite procesarea 
optimă a informațiilor satelitare AMV (Atmospheric Motion Vectors) şi a datelor de tip 
PILOT și AMDAR;

modificări în schema de convecție Tiedtke – Bechtold astfel încât poate fi 
activată în model doar schema de parametrizare a convecției adânci;

actualizarea modelului de sol și vegetație TERRA utilizat în COSMO, inclusiv 
schema de parametrizare a gheții din sol, modalitatea de calcul a scurgerii și infiltrării 
apei în sol;

portarea schemei de turbulență din codul modelului pentru a putea fi utilizate 
în cazul implementării modelului COSMO folosind procesoare grafice GPU.

Versiunile 12.7.0 si 12.0.8 ale pachetului de postprocesare Fieldextra, 
dezvoltat sub licența consorțiului COSMO, au fost implementate în activitatea 
operativă. Pachetul Fieldextra este o aplicație complexă de post-procesare aflată sub 
licenţa consorţiului COSMO, aplicaţie care permite obținerea unor câmpuri derivate 
de prognoză numerică și recodarea acestora în diferite formate de scriere: ASCII, 
GRIB1, GRIB2 si netCDF.

Pentru integrarea COSMO-7km de ora 12 UTC, perioada de anticipație a fost 
extinsă de la 78 la 90 de ore anticipaţie.

În scopul reprezentării grafice a unor noi câmpuri de prognoză numerică de 
interes (ex. precipitaţii cumulate în interval de o oră suprapuse cu linii de curent la            
10 metri) au fost dezvoltarea o serie de proceduri operative.

Fig. 8. Câmpuri de prognoză numerică COSMO-7km: 
precipitații și linii de curent la 10m (stânga); indicele de transport al zăpezii.
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Cercetătorii grupului COSMO au participat activ şi la proiectele prioritare 
desfăşurate de Consorţiul COSMO: CDIC (Comparison of the dynamical cores of ICON 
and COSMO), NWP  (Numerical Weather Prediction Meteorological Test Suite) şi SPRT 
(SuPpoRT Activities), precum şi la diverse manifestări desfăşurate sub egida 
consorţiului COSMO:

• ICCARUS 2018 (COSMO, CLM, ICON & ART User Seminar);

• COSMO/CLM/ART Training Course 2018;

• cursuri dedicate modelului numeric ICON;

• întrunirea anuală COSMO General Meeting 2018.

Începând cu anul 2015, modelul numeric de prognoză a vremii ICON 
(ICOsahedral Nonhydrostatic general circulation model) a înlocuit modelul global 
hidrostatic GME (Global Model). În prezent, serviciul meteorologic german DWD  
integrează operativ modelul ICON (global) la rezoluţia spaţială de 13 km. Dezvoltarea 
iniţială a modelului numeric ICON s-a axat pe prognoza numerică la scară globală. În 
prezent, acesta este în curs de adaptare la scară regională, urmărindu-se migrarea de 
la modelul numeric COSMO la modelul numeric ICON-LAM . 

Modelul ICON poate fi integrat atât ca model numeric global, cât şi ca model de 
prognoză a vremii pe arie limitată (regional) la diferite rezoluții spațiale. În cadrul 
Administraţiei Naţionale de Meteorologie, modelul ICON a fost implementat şi este în 
curs de testare, urmând să fie introdus în activitatea pre-operativă în scopul calibrării 
şi optimizării pentru teritoriul României.

ICON poate fi integrat atât ca model numeric global, cât şi ca model de 
prognoză a vremii pe arie limitată (regional) la diferite rezoluții spațiale. Exemple     
de prognoze numerice obținute cu modelul numeric ICON-LAM integrat pentru       
zona geografică a României la rezoluții spațiale de 7 km și 2.8 km sunt prezentate în 
figura 10.

Pe lângă activitatea operativă şi de cercetare-dezvoltare desfăşurată în 
Administraţia Naţională de Meteorologie şi în cadrul consorţiului COSMO,  cercetătorii 
grupului COSMO au participat activ la diferite proiecte internaţionale de cercetare: 
SAMIRA (SAtellite based Monitoring Initiative for Regional Air quality), MOSES 
(Managing crOp water Saving with Enterprise Services) şi IRIDA (Innovative Remote And 
Ground Sensors, Data and Tools Into a Decision Support System For Agriculture water 
Management).

Fig. 9. Câmpuri de prognoză numeriă COSMO-7km: 
grosimea stratului de zăpadă (stânga);  riscul de apariție a ceții (dreapta).
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Pe parcursul anului 2018 a fost continuată, de asemenea, activitatea operativă 
desfăşurată cu  sistemul COSMO-INPUFF, care a fost integrat zilnic la ora 00.00 UTC. 
Sistemul de prognoză operativă a difuziei şi a transportului poluanţilor la scară 
naţională şi locală are la bază modelul Gaussian de dispersie a poluanţilor radioactivi 
INPUFF (Integrated PUFF), care simulează dispersia unor substanţe emise de surse 
punctuale continue, intermitente sau instantanee într-un câmp de vânt variabil. 
Modelul INPUFF utilizează informaţiile meteorologice referitoare la câmpul de vânt 
provenite din ieşirile modelului numeric de prognoză a vremii pe arie limitată COSMO.

Activitaţi planificate pentru anul 2019:

• Monitorizarea zilnică a sistemului operațional de prognoză a vremii bazat pe 
modelul COSMO.

• Monitorizarea zilnică a sistemului COSMO-INPUFF.

• Implementarea, evaluarea şi integrarea în activitatea operativă a noilor 
versiuni de interpolare pentru modelul COSMO.

• Implementarea, evaluarea şi integrarea în activitatea operativă a noilor 
versiuni ale modelului COSMO.

• Implementarea noului pachet de verificare MEC+Rfdbk dezvoltat în 
consorţiul COSMO.

• Participarea la activităţile de cercetare-dezvoltare desfăşurate în cadrul 
consorţiului COSMO.

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

• Participarea la diferite manifestări organizate sub egida consorţiului COSMO.

• Implementarea modelului numeric ICON în activitatea pre-operativă, în 
scopul calibrării şi optimizării pentru teritoriul României.

Verificarea prognozelor 

Pe parcursul anului 2018 au fost desfăşurate următoarele activităţi:

În activitate operaţională (zilnică, lunară, sezonieră şi multi-anuală) sunt 
realizate proceduri pentru calculul scorurilor statistice, vizualizarea acestora şi 
afişarea pe web pentru: 

• prognozele elaborate de meteorologi (VERA şi VERCENTRE), cu anticipaţii de             
12, 24, 48 si 72 ore;

Fig. 10. Prognoza numerică a modelului ICON-LAM: 
temperatura aerului la 2mICON-LAM 7KM (stânga); precipitații cumulate în 48 de 

ore  ICON-LAM 2.8KM (dreapta).
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• prognozele elaborate pentru mass-media, pentru 42 de oraşe (VERMEDIA), cu 
anticipaţii de 12, 24, 48 şi 72 ore; Scoruri zilnice;

• prognozele pentru Bucureşti, elaborate de către personalul autorizat din 
cadrul Administraţiei Naţionale de Meteorologie, comparativ cu prognoze provenite 
de la diferite site-uri de specialitate (VERNET), cu anticipaţii de 12, 24, 48 şi 72 ore.

Fig. 11. Scorurile de verificare a prognozelor meteorologice. 
Evoluţia mediei sezoniere în ultimii ani.

Fig. 12. Sinteza scorurilor pentru anul 2018; prognozele elaborate de meteorologi 
comparativ cu prognozele derivate din MOS (VERCOMPAR), 

cu anticipaţii de 12, 24, 48 şi 72 ore.
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Activitatea operaţională de verificare a produselor numerice este realizată cu 
ajutorul unui sistem unic, VERMOD, acesta fiind utilizat pentru a măsura performanţa 
modelelor ECMWF, ARPEGE, ALARO şi COSMO. Sistemul are o componentă zilnică – în 
care sunt calculate scorurile clasice, pentru anumite anticipaţii, alături de hărţi ale 
erorilor instantanee. Toate acestea sunt încărcate operativ pe web şi sunt disponibile 
în intern. Lunar sunt sintetizate scorurile şi incărcate pe web. De asemenea, sunt 
calculate şi plotate grafic scorurile lunare. În figura 14 este exemplificată compararea 
scorurilor pentru modelele supuse verificării.

Tot pe parcursul anului 2018, au fost implementate metode de verificare 
spaţială şi pe obiecte pentru câmpul de precipitaţii simulat de modelele numerice. 
Utilizând pachetul de verificare Metv5.0 dezvoltat de National Center for Atmospheric 
Research (NCAR), a fost calculat scorul FSS (Fractions Skill Score), acesta putând fi 
vizualizat pe pagina web intranet.

Activitatea operaţională de adaptare statistică a constat în rularea modelelor:

MOS_ECMWF (de 2 ori pe zi, la orele 00.00 si 12.00 UTC, cu predictori generaţi 
din modelul ECMWF),

MOS_ARPEGE (de 4 ori pe zi, la orele 00.00, 06.00, 12.00 şi 18.00 UTC, cu 
predictori generaţi din modelul ARPEGE),

MOS_ALARO (de 2 ori pe zi, la orele 00.00 şi 12.00 UTC, cu predictori din 
modelul pe arie limitată ALARO),

MOS_EPS_15 (se integrează la ECMWF, pe platforma ecgate, de 2 ori pe zi, la 
orele 00.00 şi 12.00 UTC, procedura fiind dezvoltată în cadrul Administraţiei 
Naţionale de Meteorologie),

MOS_EPS_30 (se integrează la ECMWF, pe platforma ecgate, de 2 ori pe zi, la 
orele 00.00 şi 12.00 UTC, procedura fiind dezvoltată în cadrul Administraţiei 
Naţionale de Meteorologie).

Fig. 13. Scorurile prognozelor elaborate de meteorologi în comparaţie cu cele din modelele 
MOS
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Fig. 14. Scorurile prognozelor numerice; 
comparativ modele ECMWF, ARPEGE, ALARO, COSMO-7km.
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Activitatea de cercetare–dezvoltare s-a axat îndeosebi pe dezvoltarea 
sistemului MOS_HRES, în care predictorii utilizaţi provin în modelul de rezoluţie înaltă 
ECMWF-HRES, cu o grila 0.125 x 0.125 grade. În urma testelor efectuate s-a evidenţiat 
faptul că sistemul MOS_HRES este mai performant decât sistemul MOS actual, acesta 
urmând a fi implementat în mod operaţional.

O altă componentă a activităţii grupului de Verificare a prognozelor şi  
Adaptare statistică constă în dezvoltarea de produse suport pentru prognoza 
meteorologică. În anul 2018 s-au dezvoltat următoarele:

1. Calculul Tropopauzei dinamice folosind parametri din modelul ECMWF-HRES.

Se rulează zilnic la cele două RUN: 00.00 şi 12.00 UTC. Rezultatele obţinute 
sunt exemplificate în figura 15.

Fig. 15. Calculul Tropopauzei dinamice folosind parametri din modelul ECMWF-HRES

2. Indicele radiatiei ultraviolete-UV

Este calculat prin proceduri specifice în Copernicus şi arhivat în MARS. Taskul 
de dezarhivare este implementat la ECMWF iar grafica şi afişarea pe web în 
Administraţia Naţională de Meteorologie. Un exemplu de hărţi zilnice este prezentat 
în figura 16.

Fig. 16. Indicele radiaţiei ultraviolete UV.
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3. O amplă acţiune de reprezentare grafică/grupaje a datelor de prognoză 
cu pas de o oră la patru RUN – 00.00, 06.00, 12.00 şi 18.00 UTC a ieşirilor numerice 
ale modelului ECMWF_HRES. Sunt reprezentaţi grafic o gamă largă de parametri 
de interes (exemplu, fig. 17).

Fig. 17.  Exemple de reprezentare grafică a prognozelor modelul ECMWF_HRES.
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SITUAŢIA PRODUSELOR AGROMETEOROLOGICE 
PE PARCURSUL  ANULUI 2018

Activităţile desfăşurate pe parcursul anului 2018, în cadrul Programul 
Agrometeorologic Operaţional şi de deservire a informaţiilor de specialitate, au inclus 
următoarele:

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

calcularea evapotranspiraţiei potenţiale (zilnic), cu ajutorul uni model bazat 
pe metodologia FAO (Food and Agricultural Organization), de implementare a 
formulei Penman-Montheith;

elaborarea Buletinelor Agrometeorologice, care includ diagnoza şi prognoza 
agrometeorologică la nivelul întregului teritoriul agricol al ţării;

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

informări agrometeorologice specializate elaborate la cerere, respectiv 
societăţi de profil agricol sau asigurări agricole, cu referire îndeosebi la 
impactul condiţiilor agrometeorologice în anul agricol 2015-2016, în diferite 
zone de cultură sau culturi agricole, pomi fructiferi şi viţă de vie;

diseminarea informaţiilor agrometeorologice (diagnoze şi prognoze) către 
utilizatori, respectiv factori de decizie, fermieri, societăţi de profil agricol, 
publicaţii de specialitate şi mass-media (presa, televiziune, radio Antena 
Satelor).

Elaborarea informaţiilor meteorologice şi agrometeorologice, sunt 
diferenţiate pe regiuni agricole, tipuri de culturi şi genotipuri, validate şi gestionate 
pe baza unor programe informaţionale concepute modular pe structuri de date 
specializate care reprezintă în totalitate SISTEMUL DE MONITORING 
AGROMETEOROLOGIC. Acest sistem de monitorizare realizează colectarea în flux 
operaţional şi prelucrarea zilnică a parametrilor meteorologici si agrometeorologici 
specifici şi constituie în ansamblul său baza de date termice şi hidrice necesară pentru 
calculul indicatorilor agrometeorologici. 

Modul de prelucrare şi interpretare a datelor meteorologice din punct de 
vedere agrometeorologic, se realizează utilizând aplicaţii specifice, respectiv    
AGRO-SYNOP, AGROSERV şi AGRO-TEMPSOL. Datele agrometeorologice reprezintă 
informaţii de specialitate provenite de la staţiile meteorologice cu program 
agrometeorologic din reţeaua naţională de meteorologie (66 staţii) şi care sunt 
considerate reprezentative pentru suprafeţele de interes agricol din România.

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

Pe parcursul anului 2018 s-au realizat 52 de buletine agrometeorologice 
săptămânale la nivel de ţară (care conţin diagnoze şi prognoze, 889 hărţi tematice,             
104 tabele (cu valorile maxime şi minime ale temperaturii aerului şi solului, cantităţi 
maxime şi minime de precipitaţii, pe regiuni agricole şi în intervalele de referinţă 
specifice buletinelor agrometeorologice săptămânale) şi 131 imagini digitale ce  
redau starea de vegetaţie a culturilor agricole în platformele agrometeorologice 
aflate sub observaţie în cadrul programului de măsurători agrometeorologice de         
la cele 66 de staţii meteorologice cu program agrometeorologic din reţeaua              
naţională.

S-au elaborat 365 prognoze agrometeorologice săptămânale regionale,                
(Oltenia-53, Muntenia-52, Moldova-52, Transilvania şi Maramureş-52, Dobrogea-52, 
Banat-Crişana-52 şi 52 progoze la nivel de ţară). Aceste prognoze agrometeorologice 
conţin informaţii privind evoluţia condiţiilor meteorologice şi agrometeorologice, 
recomandări de specialitate referitoare la calendarul agricol specific perioadei        
de interes și au fost transmise zilnic (la ora 6:30), în direct la Radio Antena                
Satelor). Prognozele agrometeorologice au avut un grad de realizare cuprins între 75 și 
100%.

Pentru revistele de specialitate, s-au elaborat diagnoze şi prognoze 
agrometeorologice săptămânale sau lunare ce conţin informaţii despre evoluţia 
condiţiilor meteorologice şi agrometeorologice din intervalele de referinţă şi 
recomandări în vederea efectuării lucrărilor în câmp, în funcţie de gradul de 
aprovizionare cu apă a solurilor şi starea fito-sanitară a culturilor agricole la nivelul 
întregii ţări (75 articole în anul ianuarie-decembrie 2018):

• Revista „Profitul Agricol” – 51 articole; 

• Revista „Ferma” – 12 articole;

• GROUPAMA – 12 articole.

Actualizarea în fiecare zi pe pagina web a Administraţiei Naţionale de 
Meteorologie http://www.meteoromania.ro a informaţiilor privind prognoza agro-
meteorologică (interval de anticipaţie de 7 zile), 248 prognoze.

Elaborarea zilnică a informaţiilor privind diagnoza şi prognoza agro-
meteorologică http://anm.meteoromania.ro/meteoinfo/prowebmpd.aspx , 
interval de 2 zile, pentru AGRO TV, 248 prognoze.

În cursul anului 2018 s-a continuat Programul de observații și măsurători agro-
meteorologice pentru cele 66 de stații meteorologice din rețeaua de specialitate în 
scopul asigurării fluxului operațional de informații privind analiza dinamicii 
parametrilor meteorologici cu impact asupra agriculturii.

Informările agrometeorologice au inclus date specializate, respectiv indici 
termici, hidrici, starea solului la suprafață și în adâncime, starea fito-sanitară, precum 
și caracteristicile fenologice în funcție de sezonul de vegetație al culturilor agricole 
(perioada rece/noiembrie-martie și caldă /aprilie-octombrie), aria de cuprindere 
fiind la nivel național sau regiuni de interes agricol – Moldova, Dobrogea, Muntenia, 
Oltenia, Banat-Crişana și Transilvania-Maramureş. 

( )

( )

 

Sistemul de observaţii
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Automatizarea fluxului de date privind umiditatea solului a permis 
transmiterea în timp util a informațiilor referitoare la starea solului, pe profile diferite 
(0-20 cm, 0-50 cm și 0-100 cm) și date calendaristice specifice pentru culturile de grâu 
de toamnă și porumb.

Totodată, s-a continuat validarea și organizarea bazei de date fenologice        
la culturile de grâu de toamnă, porumb, floarea-soarelui, vița de vie și pomi fructiferi, 
în anul agricol 2017-2018. Standardizarea observațiilor fenologice realizate în 
platformele agrometeorologice din rețeaua de specialitate s-a efectuat conform 
BBCH-cod, (BBCH – Monograph/ Growth Stages of Plants, Germany, 1997, ISBN                      
3-8263-3152-4) aplicând principiile de identificare și încadrare a fazelor fenologice 
specifice fiecărei specii agricole.
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CARACTERIZAREA AGROMETEOROLOGICĂ A ANULUI AGRICOL 
01 SEPTEMBRIE 2017 – 31 AUGUST 2018

Caracterizarea agrometeorologică a toamnei 2017

În anul agricol septembrie 2017-august 2018, prima parte a anotimpului de 
toamnă s-a caracterizat printr-un regim termic al aerului mai scăzut decât în mod 
obişnuit, iar în restul perioadei a predominat o vreme mai caldă în raport cu mediile 
multianuale, în cea mai mare parte a ţării, chiar deosebit de caldă în zonele de 
câmpie. În zilele cele mai reci, regimul termic al aerului a oscilat între –4...17°C, 
abaterile termice negative fiind de 1...7°C şi 5...28°C în restul zilelor, mai ridicate    
cu 1...12°C comparativ cu normalul perioadei. Temperaturile maxime din aer au     
fost cuprinse între 0...37°C, iar cele minime între -3...22°C la nivelul întregii ţări, 
valori mai scăzute (–11...–1°C) înregistrându-se  în depresiunile nordice şi centrale, 
unde au fost condiţii de producere a brumei şi îngheţului la suprafaţa solului.

Precipitaţiile înregistrate au fost sub formă de ploi cu caracter de aversă, dar  
şi torenţiale, fiind însoţite de descărcări electrice, intensificări temporare ale 
vântului şi local de căderi de grindină. De asemenea, izolat în vestul țării, speciile     
de câmp și pomi-viticole au fost afectate prin ruperea ramurilor tinere, căderea 
fructelor, precum şi culcarea la pământ a culturilor de porumb. În zonele vestice, 
nordice şi centrale, în luna noiembrie, precipitaţiile au fost mixte (ploaie,        
lapoviţă şi ninsoare), iar cantităţile de apă au fost mai însemnate din punct de    
vedere agricol.

La sfârşitul lunii septembrie 2017, rezerva de umiditate în stratul de sol                    
0-20 cm (ogor), prezenta valori satisfăcătoare (250-350 mc/ha), apropiate de      
optim (350-450 mc/ha) și local optime (450-480 mc/ha), în Maramureș, Crișana, 
Banat, Transilvania, nordul, nord-vestul, nord-estul și local în centrul Moldovei,  
nordul și nord-vestul Munteniei, nordul Olteniei. Deficite de apă în sol (secetă 
pedologică moderată/150-250 mc/ha, puternică/100-150 mc/ha și extremă/                        
Co-100 mc/ha) se înregistrau în Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, Munteniei și 
Olteniei,(fig. 1).

Fig. 1. Rezerva de umiditate în stratul de sol 0-20 cm (ogor), la data de 30 septembrie 2017



RAPORT ANUAL 2018

79

Agrometeorologie

Agrometeorologie

Fig. 2. Starea de vegetație în 
cultura de grâu de toamnă din zona 
Cluj/CMR Transilvania Nord

Temperatura medie diurnă a solului la adâncimea de 10 cm, în prima decadă a 
lunii octombrie 2017, a prezentat valori optime (9...14°C) pentru parcurgerea fazelor 
incipiente de vegetație, în aproape toată țara, și doar local în estul Transilvaniei 
acestea au fost mai scăzute (6...8°C), figura 3a. În intervalele 11-20 și 21-31 octombrie 
2017, regimul termic mediu diurn al solului la adâncimea de 10 cm s-a situat în limite 
optime (12...17°C) pe majoritatea suprafețelor agricole și 10...11°C în zonele 
depresionare din estul și izolat sudul Transilvaniei (fig. 3b), nordul și nord-vestul 
Moldovei, estul și izolat sudul Transilvaniei (fig. 3c), valori normale pentru parcurgerea 
primelor faze de vegetaţie (germinare, răsărire şi înfrunzire) la speciile de toamnă, 
îndeosebi în zonele de câmpie.

În perioada însămânţării culturilor de toamnă, respectiv intervalul                        
01 septembrie – 31 octombrie 2017, cantitățile de precipitaţii înregistrate la stațiile 
agrometeorologice au fost următoarele:

Ritmurile de creştere şi dezvoltare la culturile de rapiţă, orz şi grâu de toamnă 
au evoluat pe ansamblu normal, îndeosebi pe arealele agricole cu o aprovizionare 
satisfăcătoare cu apă a solului. Totodată, local în sudul, sud-estul şi estul teritoriului 
agricol, lipsa apei din sol a determinat efectuarea cu dificultate a lucrǎrilor de 
pregǎtire a patului germinativ, iar la speciile de toamnă, procesele de germinare și 
răsărire au fost stânjenite. În zonele depresionare din centrul și nordul țării procesele 
vegetative ale plantelor au fost încetinite temporar, pe fondul temperaturilor minime 
mai scăzute din aer şi sol. La hibrizii tardivi de porumb se semnala maturitatea deplină 
(70-100%) și recoltarea pe aproape întreg teritoriul agricol al țării. De asemenea, se 
continua și chiar finaliza recoltarea la hibrizii semitardivi în cea mai mare parte a 
zonelor de cultură, producțiile înregistrate în sud-estul țării fiind cuprinse între 5800-
7200 kg/ha.

În principalele bazine de cultură, la sfecla de zahăr se înregistra acumularea 
zahărului în rădăcină, maturitatea deplină și începutul recoltării. La cartoful pentru 
consum ajuns la maturitatea tehnologică se continuau lucrările de recoltare. Speciile 
pomi-viticole parcurgeau fazele de coacere şi maturare a fructelor/boabelor/ 
lemnului, precum și îngălbenirea/căderea frunzelor şi recoltarea la soiurile de 
toamnă, în majoritatea plantaţiilor. La cultura de rapiţă semănată în epoca optimă    
se semnalau predominant germinarea, răsărirea și formarea primei perechi de frunze 
(10-100%). Sub aspect fenologic, orzul și grâul de toamnă semănate la începutul   
epocii optime se aflau în fazele de germinare (10-100%) și răsărire (10-30%), precum   
și izolat apariția frunzei a treia, figura 2.
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a)

c)

b)

Fig. 3. Temperatura medie diurnă a solului la adâncimea de 10 cm, în intervalele 
01-10 octombrie (a), 11-20 octombrie (b) și 21-31 octombrie (c) 2017

deficitare, 9-80 l/mp, pe suprafețe extinse din Dobrogea, local în estul și sudul 
Moldovei, izolat în sudul Transilvaniei și estul Munteniei;

optime, 81-120 l/mp, în cea mai mare parte a Transilvaniei, Banatului și 
Moldovei, estul Munteniei, local în nordul, centrul, sudul, sud-vestul, nord-
estul Olteniei, izolat în sudul și vestul Crișanei, sud-vestul Maramureșului, 
nordul Dobrogei;

abundente, 121-150 l/mp, local în nordul, nord-vestul, sud-vestul, sudul și 
centrul Munteniei, nordul, centrul și estul Moldovei, nordul, nord-vestul, 
vestul, sud-estul și sudul Olteniei, izolat în nordul, estul, sudul și sud-estul 
Transilvaniei, nordul, vestul, centrul și sud-estul Crișanei, vestul Banatului;

excendentare, 151-233 l/mp, pe suprafețe extinse din Maramureș, local în 
nordul, centrul, vestul și sudul Munteniei, estul Olteniei și al Crișanei, izolat în            
nord-vestul și nord-estul Transilvaniei, nord-vestul Moldovei, figura 4.

La data de 31 octombrie 2017, gradul de aprovizionare cu apă în cultura grâului 
de toamnă, pe profilul de sol 0-20 cm, prezenta valori satisfăcătoare (250-350 mc/ha), 
apropiate de optim (350-450 mc/ha) și optime (450-600 mc/ha), în aproape toată țara. 
Deficite de umiditate în sol (secetă pedologică moderată/150-250 mc/ha și puternică/          
80-150 mc/ha) se înregistrau local în estul și izolat în nord-estul Moldovei, centrul și 
estul Dobrogei, nord-vestul și vestul Banatului, figura 5.

În cea mai mare parte a zonelor agricole, ritmurile de vegetaţie ale culturilor 
de toamnă au fost în general normale şi mai lente în depresiunile din nordul şi centrul 
ţării, ca urmare a temperaturilor mai scăzute din aer şi  sol. Culturile de orz şi grâu de 
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Fig. 4. Cantități de precipitații 
înregistrate în perioada însămân-
țărilor de toamnă 2017

Fig. 5. Rezerva de umiditate în 
stratul de sol 0-20 cm în cultura 
grâului de toamnă, la data de        
31 octombrie 2017

toamnă se aflau în fazele de germinare-răsărire (60-100%) și apariţia frunzei a treia 
(10-80%), în majoritatea regiunilor. Din punct de vedere fenologic, la cultura de rapiță 
se semnalau răsărirea (40-100%) și înfrunzirea (5-9 frunze), plantele prezentând o 
stare de vegetaţie în general bună şi medie. La sfecla de zahăr aflată la maturitatea 
tehnologică se continuau lucrările de recoltare, în toate bazinele specializate. Ȋn 
aproape toate plantaţiile pomicole şi viticole se înregistrau fazele de maturare a 
lemnului/coardelor, precum și îngălbenirea şi căderea frunzelor.

Precipitaţiile cumulate în intervalul 01-30 noiembrie 2017 au fost:

· reduse cantitativ, 10-25 l/mp, local în nordul, vestul, centrul şi estul 
Moldovei, izolat în vestul, sud-vestul, sudul şi sud-estul Transilvaniei, sud-
estul Crişanei,  nord-estul Dobrogei;

· normale, 26-50 l/mp, în cea mai mare parte a Transilvaniei și Banatului, local 
în sud-vestul şi vestul Olteniei, sud-vestul, sudul, nordul şi nord-estul 
Munteniei, nordul, centrul şi estul Dobrogei, centrul, estul şi izolat în nordul 
Moldovei, sud-vestul Maramureşului;

· ridicate, 51-100 l/mp, pe suprafeţe extinse din Muntenia, Oltenia, Crişana și 

Maramureş, sudul, local în centrul şi estul Moldovei, sudul, centrul şi izolat în 
vestul și estul Dobrogei, nord-estul şi centrul Transilvaniei, nordul Banatului;

· abundente, 101-109 l/mp izolat în nord-vestul Olteniei, figura 6.
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Fig. 6. Precipitații cumulate pe 

parcursul lunii noiembrie 2017

La culturile de toamnă (rapiţă, orz şi grâu), procesele vegetative au fost în 
general normale în aproape toată ţara, acestea fiind chiar uşor intensificate în zonele 
de câmpie, în special pe fondul temperaturilor favorabile din aer şi sol, asociate cu o 
bună aprovizionare cu apă a solului. De menționat că, spre sfârşitul perioadei, s-a 
înregistrat o încetinire temporară în desfăşurarea ritmurilor de vegetaţie ale 
plantelor, îndeosebi în zonele centrale şi nordice. În funcţie de data semănatului şi 
agrotehnica aplicată, cerealierele de toamnă (orz și grâu) se aflau predominant la 
răsărire și apariția frunzei a treia (30-100%), precum şi înfrunzire şi înfrățire (10-100%). 
Pe ansamblu, uniformitatea şi vigurozitatea plantelor s-a menţinut bună şi medie, 
respectiv medie şi slabă în semănăturile efectuate tardiv, figura 8a. Sub aspect 
fenologic, la cultura de rapiță înfiinţată în perioada optimă s-a continuat faza de 
înfrunzire, plantele având în medie 4-10 frunze, din care 1-3 frunze bazale 
îngălbenite. De asemenea, în culturile semănate tardiv şi pe arealele cu deficite de 
apă în sol din estul şi vestul ţării, starea de vegetaţie a culturilor se prezenta în general 

Fig. 7. Rezerva de umiditate 
accesibilă plantelor de grâu de 
toamnă pe profilul de sol 0-50 cm, 
la data de 30 noiembrie 2017

Aprovizionarea cu apă în cultura grâului de toamnă pe adâncimea de sol                    
0-50 cm la sfârşitul lunii noiembrie 2017 se situa în limite satisfăcătoare                              
(450-650 mc/ha), apropiate de optim (650-950 mc/ha) și optime (950-1220 mc/ha), în 
majoritatea regiunilor agricole. Deficite de umiditate în sol (secetă pedologică 
moderată/350-450 mc/ha și puternică/ 280-350 mc/ha) se înregistrau izolat în estul, 
nordul și nord-estul Moldovei, nord-vestul și vestul Banatului, vestul Crișanei, figura 7.
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Fig. 8. Starea de vegetație la grâul de toamnă (a) și rapiță (b) din zona 
Cluj/CMR Transilvania Nord

medie şi slabă, figura 8b. În toate plantaţiile, pomii fructiferi au parcurs în bune 
condiţii maturarea lemnului şi căderea frunzelor, iar la viţa de vie s-a semnalat starea 
de repaus vegetativ.

2. Caracterizarea agrometeorologică a iernii 2017-2018

În iarna 2017-2018 a predominat o alternanţă de zile calde, cu perioade în 
care regimul termic al aerului a fost mai scăzut în raport cu mediile multianuale, în 
aproape toată ţara. Temperaturile minime din aer au fost cuprinse între –15...13°C în 
aproape toate regiunile agricole, valori mai scăzute, –22...–16°C, înregistrându-se 
frecvent în zonele depresionare, producându-se îngheţ la sol. Maximele din aer s-au 
situat între –11...21°C, la nivelul întregii ţări.

Precipitaţiile înregistrate au fost mixte (ploaie, lapoviţă, ninsoare), 
predominant sub formă de ninsoare, acestea fiind însoțite de intensificări temporare 
ale vântului, local cu aspect de viscol în regiunile vestice, sud-estice și sudice. 
Totodată, cantitățile de apă au fost însemnate, îndeosebi pe arealele agricole din sud-
vestul, sudul și sud-estul țării.

În intervalul 01-31 decembrie 2017, cantitățile de precipitaţii înregistrate la 
stațiile agrometeorologice au fost următoarele:

• reduse cantitativ, 14-25 l/mp, local în vestul, nordul și centrul Moldovei, 
izolat în vestul, sudul și sud-estul Transilvaniei, nord-estul Dobrogei;

• normale, 26-50 l/mp, pe suprafețe extinse din Moldova, Dobrogea, Muntenia, 
Transilvania și Banat, local în nordul, nord-estul, estul, centrul și vestul Olteniei;

• ridicate, 51-100 l/mp, în Crișana, local în sudul, centrul și nord-vestul 
Olteniei, nordul, vestul, centrul și izolat sud-vestul și sudul Munteniei, sud-vestul și 
centrul Maramureșului, nord-vestul și nordul Transilvaniei, vestul, estul, centrul și sud-
vestul Dobrogei;

• abundente, 101-106 l/mp, izolat în nord-vestul, centrul și nordul 
Maramureșului, figura 9.

În cultura grâului de toamnă, aprovizionarea cu apă, pe profilul de sol 0-100 cm 
la sfârșitul lunii decembrie 2017, prezenta valori satisfăcătoare (900-1250 mc/ha), 
apropiate de optim (1250-1600 mc/ha) și optime (1600-1970 mc/ha), în cea mai mare 
parte a țării. Deficite de umiditate în sol (secetă pedologică moderată/600-900 mc/ha 
și puternică/570-600 mc/ha) se înregistrau izolat în centrul, estul, nordul și nord-estul 
Moldovei, centrul Dobrogei, figura 10.
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Fig. 9. Cantități de precipitații 

semnalate în luna decembrie 2017

Fig. 10. Aprovizionarea cu apă pe 
adâncimea de sol 0-100 cm în 
cultura grâului de toamnă, la 
sfârșitul lunii decembrie 2017

Condiţiile agrometeorologice au fost în general favorabile parcurgerii 
proceselor de creștere și dezvoltare ale culturilor de toamnă, în aproape toate 
regiunile. În funcţie de data semănatului, orzul şi grâul de toamnă se aflau în fazele de 
răsărire, apariţia frunzei a treia şi înfrăţire (15-100%), la nivelul întregii ţări. Sub 
aspect fenologic, cultura de rapiţă şi-a continuat în bune condiţii dezvoltarea 
aparatului foliar (6-12 frunze), cu o uniformitate şi vigurozitate a plantelor în general 
bună şi medie. În cea mai mare parte a plantaţiilor, pomii fructiferi şi viţa de vie 
parcurgeau starea de repaus vegetativ, speciile fiind bine adaptate la condiţiile de 
iernare. În ultimele zile ale lunii ianuarie 2018, pe fondul temperaturilor maxime 
ridicate din aer, la culturile de toamnă semănate în epoca optimă s-au înregistrat 
reluări lente şi temporare ale proceselor vegetative, îndeosebi în zonele sudice, estice 
şi vestice, figura 11, iar în restul ţării s-a menţinut starea de repaus biologic. 

Sub aspect fenologic, culturile de orz și grâu de toamnă se aflau la răsărire, 
formarea frunzei a treia şi înfrăţire (20-100%), cu o stare de vegetaţie în general    
bună şi medie, respectiv medie şi slabă în semănăturile tardive, precum şi pe 
suprafețele agricole unde plantele au fost afectate de temperaturile scăzute din 
intervalele precedente. În funcţie de data semănatului, la rapiță se înregistra faza    
de înfrunzire (7-11 frunze), plantele prezentând 1-2 frunze bazale îngălbenite sau 
uscate parţial. În toate plantaţiile, pomii fructiferi şi viţa de vie parcurgeau stadiul   
de repaus vegetativ, speciile având o bună rezistenţă la condiţiile de iernare.
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Fig. 11. Starea de vegetaţie a culturii de grâu de toamnă în zona Slobozia / CMR Dobrogea

În scopul evaluării condiţiilor de iernare ale speciilor de toamnă s-a analizat 
indicele termic specific perioadei 01 decembrie 2017-28 februarie 2018, respectiv 
cuantumul temperaturilor minime negative din aer (ΣTmin.≤ –10°C/unităţi de ger), 
ce caracterizează anotimpul rece prin asprimea iernii. Astfel, din analiza sumei 
temperaturilor minime negative din aer situate sub limitele critice de rezistenţă        
a culturilor agricole (Tmin.≤ –10°C), gerul a înregistrat o intensitate scăzută                      
(0-10 unități de ger), ceea ce evidențiază caracterul unei ierni blânde în Maramureș, 
Crișana, Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, pe suprafețe agricole extinse din 
Transilvania și în sudul Moldovei. O iarnă normală, cu 11-30 unități de ger cumulate,   
s-a semnalat în centrul, local în vestul, estul și izolat în nord-estul Moldovei, precum  
și în sudul Transilvaniei. O iarnă aspră (31-50 unităţi de ger) şi foarte aspră (peste         
50 unităţi de ger) s-a semnalat în estul și sud-estul Transilvaniei, izolat în nordul și 
centrul Moldovei, figura 12.

Fig. 12. Cuantumul unităților de ger 
înregistrate în intervalul decembrie 
2017-februarie 2018

În luna februarie 2018, precipitaţiile s-au distribuit astfel:

· reduse cantitativ, 14-25 l/mp, izolat în sudul, centrul și estul Transilvaniei,              
sud-vestul, sudul și estul Banatului, nord-estul Moldovei;
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Fig. 13. Cantități de precipitații 
cumulate pe parcursul lunii februarie 
2018 

Fig. 14. Rezerva de umiditate pe profilul 
de sol 0-100 cm în cultura grâului de 
toamnă, la sfârșitul lunii februarie 2018

· normale, 26-50 l/mp, pe suprafețe agricole extinse din Maramureș, 
Transilvania, Moldova, Banat, sud-estul și local în estul Crișanei, nordul și estul 
Munteniei, centrul și nord-estul Dobrogei;

· ridicate, 51-75 l/mp, în cea mai mare parte a Crișanei, Olteniei, Munteniei, și 
Dobrogei, sud-estul și local în sudul, estul, centrul și nord-vestul Moldovei, vestul 
Maramureșului, nord-vestul și vestul Banatului, nord-vestul Transilvaniei;

· abundente, 76-100 l/mp și chiar excedentare, 101-111 l/mp, local în sudul, 
centrul, nord-estul și nord-vestul Munteniei, izolat în nord-vestul, vestul, centrul și 
nord-estul Olteniei, nordul Dobrogei, sud-vestul Moldovei, figura 13.

La data de 28 februarie 2018, rezerva de umiditate pe adâncimea de sol               
0-100 cm, în cultura grâului de toamnă, se situa în limite satisfăcătoare                            
(900-1250 mc/ha), apropiate de optim (1250-1600 mc/ha) și optime (1600-                  
2270 mc/ha), în majoritatea regiunilor agricole. Conținutul de apă din sol prezenta 
valori scăzute (secetă pedologică moderată/850-900 mc/ha) izolat în nordul și nord-
estul Moldovei, precum și în centrul Dobrogei, figura 14.

Astfel, speciile de toamnă, precum şi cele pomi-viticole şi-au continuat starea 
de repaus biologic, în majoritatea zonelor de cultură. Totodată, pe fondul 
temperaturilor minime din aer scăzute, situate sub pragurile biologice critice de 
rezistenţă ale plantelor (-7...-10...-15°C) asociate cu lipsa unui strat protector de 
zăpadă (sub 10 cm) de pe unele areale agricole, au condus la îngălbenirea şi uscarea 
frunzelor bazale, precum şi brunificarea vârfului acestora. Cerealierele de toamnă 
(orz şi grâu) se aflau în fazele de răsărire, formare a frunzei a treia, precum şi înfrăţire 
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Fig. 15. Unități de frig cumulate 

în perioada noiembrie 2017-

martie 2018

(20-100%). Cultura de rapiţă parcurgea faza de înfrunzire, plantele având în medie     
7-13 frunze, din care 1-2 frunze bazale erau îngălbenite parţial sau total. În toate 
plantaţiile, la speciile pomicole și viticole se continua stadiul de repaus biologic.

3. Caracterizarea agrometeorologică a primăverii 2018

Primăvara 2018 s-a caracterizat printr-un regim termic al aerului în general 
mai ridicat decât în mod obişnuit în majoritatea regiunilor agricole ale ţării. În luna 
martie, a predominat o alternanţă de vreme rece, cu perioade în care regimul termic 
al aerului a fost mai ridicat decât în mod normal la nivelul întregului teritoriu agricol  
al ţării, înregistrându-se amplitudini termice ridicate între zi şi noapte. Temperaturile 
minime din aer s-au încadrat între -22...21°C, iar cele maxime între -11...33°C.

În perioadele reci, precipitaţiile au fost predominant sub formă de ninsoare, 
dar şi mixte (ploaie, lapoviţă şi ninsoare), fiind însoţite de intensificări ale vântului, 
izolat cu aspect de viscol, îndeosebi în zonele sudice şi estice. În restul zilelor, 
instabilitatea atmosferică s-a manifestat prin ploi locale sub formă de aversă, dar şi 
torenţiale, fiind însoțite de descărcări electrice și intensificări temporare ale 
vântului.

Pentru a evalua condiţiile de iernare ale speciilor de toamnă, s-a analizat 
parametrul agrometeorologic ce caracterizează anotimpul rece, respectiv      
asprimea iernii, prin cuantumul temperaturilor medii diurne negative din aer 
(ΣTmed.≤ 0°C/ unităţi de frig”) înregistrate în intervalul 01 noiembrie 2017-           
31 martie 2018. Din analiza „unităţilor de frig”/ΣTmed.≤ 0°C, se evidenţiază 
caracterul de iarnă blândă (<200 „unităţi de frig”), în Banat, Crişana, Maramureş, 
Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei, jumătatea de sud    
a Moldovei. O intensitate moderată a frigului, 201-300 unităţi de frig (iarnă normală)  
s-a semnalat local în nord-estul, centrul, estul și vestul Moldovei, estul Transilvaniei. 
În depresiunile din estul Transilvaniei și izolat nord-vestul Moldovei s-au acumulat  
301-380 unităţi de frig (iarnă rece), figura 15.

„

Pe parcursul lunii martie 2018, cantitățile de precipitaţii au fost:

· ridicate, 29-50 l/mp, pe suprafeţe extinse din Dobrogea, local în sudul, sud-
vestul, centrul și nordul Transilvaniei, estul și nord-estul Munteniei, izolat în 
sudul și  sud-estul Moldovei;
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Fig. 16. Precipitații înregistrate 

pe parcursul lunii martie 2018

În intervalul 01 noiembrie 2017-31 martie 2018, ce corespunde perioadei de 
acumulare a apei în sol pentru culturile de câmp, se evidenţiază faptul că, pe aproape 
întreg teritoriul agricol al ţării a predominat un regim pluviometric optim, ridicat și 
excedentar, comparativ cu necesarul de apă al culturilor, pentru acest interval. Astfel, 
precipitațiile cumulate au fost:

· deficitare, <200 l/mp (regim pluviometric secetos şi moderat de secetos), 
local în nordul, vestul, estul și sudul Moldovei, sud-vestul, sudul, centrul, 
vestul, izolat în estul și sud-estul Transilvaniei, centrul și nord-estul 
Dobrogei;

· optime, 201-300 l/mp, pe suprafeţe agricole extinse din Dobrogea, Moldova, 
Transilvania, Banat, Muntenia, local în estul Maramureșului, izolat în vestul,              
sud-vestul și estul Crișanei, estul și sudul Olteniei;

· ridicate, 301-400 l/mp, în cea mai mare parte a Olteniei, vestul, nordul,                
nord-vestul, centrul, sudul, sud-estul Munteniei, local estul, centrul și nord-
vestul Crișanei, centrul, nord-vestul și nordul Maramureșului, izolat în nord-
estul Transilvaniei, vestul Banatului;

· excedentare, 401-458 l/mp, izolat în nord-vestul Olteniei, figura 17. 

Rezerva de umiditate în cultura grâului de toamnă pe profilul de sol 0-100 cm la 
sfârşitul lunii martie 2018 prezenta valori satisfăcătoare (1020-1300 mc/ha) până la 
apropiate de optim (1300-1800 mc/ha) și optime (1800-2490 mc/ha), pe întreg 
teritoriul agricol al țării, figura 18.

În aceste condiţii agrometeorologice, la culturile de câmp s-a semnalat stadiul 
de repaus vegetativ, pe aproape întreg teritoriul agricol al ţării. De asemenea, pe 
suprafețele cu strat consistent de zăpadă, în general, speciile de toamnă nu au fost 
afectate de temperaturile minime scăzute din aer şi sol, acestea suferind arsuri şi 
degerături ale vârfului frunzelor, doar izolat pe terenurile cu strat superficial. La 
cerealierele de toamnă (orz şi grâu) se înregistrau răsărirea (20-100%), apariţia frunzei 

· abundente, 51-100 l/mp, în Maramureș, Banat, Crișana, cea mai mare parte   
a Transilvaniei, Moldovei, Munteniei, Olteniei, izolat în nordul și estul 
Dobrogei;

· excedentare 101-118 l/mp, local în nord-vestul, vestul, sud-vestul și nord-
estul Olteniei, nord-vestul, nordul și izolat în sudul Munteniei, figura 16.
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Fig. 17. Cantități de precipitații 
înregistrate în perioada de 
acumulare a apei în sol pentru 
culturile agricole (noiembrie 
2017-martie 2018)

Fig. 18. Aprovizionarea cu apă în 
stratul de sol 0-100 cm în cultura 
grâului de toamnă, la sfârșitul lunii 
martie 2018

a treia (60-100%) şi înfrăţirea (40-100%) la nivelul întregii ţări, cu o stare de vegetaţie  
a plantelor în general bună şi medie, respectiv medie şi slabă în culturile tardive. 
Cultura de rapiţă se afla în faza de înfrunzire, uniformitatea şi vigurozitatea   
culturilor fiind diferenţiată în teritoriu, în funcţie de data semănatului şi condiţiile 
pedo-climatice din intervalele precedente. Speciile pomicole şi viticole parcurgeau 
starea de repaus biologic, în aproape toate plantaţiile. De menţionat faptul că 
temperaturile minime scăzute din aer, asociate cu fenomenul de ploaie îngheţată     
au afectat parţial atât pomii fructiferi, cât şi viţa de vie, îndeosebi în sudul, estul, 
izolat în vestul și centrul ţării.

Potenţialul termic al perioadei de trecere de la iarnă la primăvară este 
exprimat prin indicele de împrimăvărare (ΣT ≥0°C), calculat la nivelul intervalului                    med

01 februarie-10 aprilie 2018. Pe aproape întreg teritoriul agricol al ţării, indicele de 
împrimăvărare a totalizat 201-400 unităţi de căldură, ceea ce semnifică o 
împrimăvărare moderată şi normală. O împrimăvărare timpurie şi foarte timpurie 
(401-446 unităţi de căldură) s-a semnalat în cea mai mare parte a Banatului, izolat     
în nord-vestul și nord-estul Olteniei, sudul, sud-vestul Munteniei, sud-estul Dobrogei  
și sud-vestul Transilvaniei. Local în depresiunile din estul Transilvaniei s-au   
înregistrat sub 200 unităţi de căldură, împrimăvărarea fiind târzie, figura 19.

În prima şi a doua decadă a lunii aprilie 2018, regimul termic mediu diurn al 
solului la adâncimea de 10 cm a oscilat între 14...18°C în cea mai mare parte a 
teritoriului agricol al ţării, valori favorabile efectuării lucrărilor agricole în câmp, 
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precum şi desfăşurării proceselor vegetative ale culturilor de primăvară, în special în 
semănăturile efectuate în epoca optimă. Cele mai scăzute valori ale temperaturii 
solului (11...13°C) s-au înregistrat în depresiunile din estul și izolat sudul 
Transilvaniei, figura 20 (a, b).

Fig. 19. Indicele de împrimăvărare 
în intervalul 01 februarie-10 aprilie 
2018

Fig. 20. Temperatura medie diurnă a solului la adâncimea de 10 cm,
în intervalele 01-10 aprilie (a) și 11-20 aprilie (b) 2018

(a)

(b)
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Precipitaţiile cumulate în intervalul 01-30 aprilie 2018 au fost următoarele:

• reduse cantitativ și chiar absente, 0-25 l/mp, în Moldova, Dobrogea, 
Muntenia, cea mai mare parte a Olteniei, Transilvaniei, izolat în nordul 
Crișanei, nord-vestul Maramureșului și al Banatului;

• normale, 26-50 l/mp, pe suprafețe extinse din Banat, Crișana, Maramureș, 
local în nordul, sud-vestul, sudul și izolat centrul Transilvaniei, nord-vestul și               
nord-estul Olteniei, figura 21. 

Fig. 21. Precipitații înregistrate 
în luna aprilie 2018

La sfârșitul lunii aprilie 2018, rezerva de umiditate în cultura grâului de 
toamnă, pe profilul de sol 0-100 cm, prezenta valori satisfăcătoare (910-1250 mc/ha), 
apropiate de optim (1250-1850 mc/ha) și izolat optime (1850-2140 mc/ha), la nivelul 
întregii țări,  figura 22a. În stratul 0-20 cm (ogor), gradul de aprovizionare cu apă al 
solului se situa în limite satisfăcătoare (210-350 mc/ha) până la apropiate de optim 
(350-450 mc/ha) și optime (450-580 mc/ha), în toate regiunile agricole, figura 22b.

(a) (b)

Fig. 22. Rezerva de umiditate în culturile de grâu de toamnă 
(a) și porumb (b), la data de 30 aprilie 2018

Ca urmare, procesele vegetative atât la speciile de câmp, cât și la cele 
pomicole și viticole, s-au desfăşurat normal în aproape toată țara. Starea de vegetaţie 
a culturilor înfiinţate în perioada optimă se prezenta bună şi medie, în special pe 
arealele cu o aprovizionare satisfăcătoare cu apă a solului, iar în semănăturile tardive, 
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uniformitatea şi vigurozitatea plantelor se menţinea medie şi slabă. În funcţie de data 
semănatului, culturile de orz şi grâu de toamnă şi-au continuat înfrăţirea, alungirea 
paiului, „burduf” şi înspicarea (10-100%), la nivelul întregii ţări. În Muntenia, 
Dobrogea, Moldova şi Transilvania, la cultura de rapiţă predomina alungirea tulpinii 
(60-100%), apariţia inflorescenţelor (40-100%) şi înflorirea (10-100%), iar în centrul, 
sudul şi sud-estul ţării, formarea silicvelor (10-20%), figura 23.

Fig. 23. Starea de vegetaţie la 
cultura de rapiță din zona Cluj/ 
CMR Transilvania Nord

La speciile de sâmburoase (cais, piersic, cireş, vişin) se semnala faza de 
formare/creştere a fructelor, precum şi înfrunzirea, iar la seminţoase (măr, păr, 
gutui), înflorirea şi legarea rodului, în cea mai mare parte a plantaţiilor. În majoritatea 
podgoriilor, viţa de vie şi-a continuat dezmugurirea, creşterea frunzelor (3-7 frunze) şi 
a lăstarilor (5-22 cm lungime), precum şi apariţia inflorescenţelor la soiurile timpurii 
de masă din centrul, estul şi sudul ţării. La floarea-soarelui se înregistrau fazele de 
germinare (50-100%) şi răsărire (10-100%), cele mai avansate fenologic fiind culturile 
din zonele de câmpie aflate la apariţia primei perechi de frunze adevărate. În cea mai 
mare parte a zonelor agricole, cultura de porumb parcurgea primele faze de 
vegetaţie, respectiv germinare (30-100%), răsărire (10-100%), precum şi dezvoltarea 
primelor frunze. Local, în Dobrogea se semnala atac de rățișoara porumbului 
(Tanymecus dilaticollis). La sfecla de zahăr din principalele bazine specializate a 
predominat germinarea (70-100%) şi răsărirea (20-100%), iar în Transilvania, faza de 
înfrunzire (2-8 frunze). Cartoful se afla la încolţire şi răsărire (10-90%), iar local în 
vestul şi sudul ţării, la soiurile timpurii se semnala formarea lăstarilor.

La data de 30 mai 2018, valorile termice din aer şi sol au permis desfăşurarea 
favorabilă a proceselor vegetative la culturile de primăvară, în special în semănăturile 
efectuate în epoca optimă. Astfel, la sfârșitul lunii mai 2018, regimul termic al solului 
la adâncimea de 10 cm a prezentat următoarele valori:

• 19...21°C, local în estul, sudul şi sud-estul Transilvaniei, nordul Munteniei;

• 22...24°C, în Maramureș, Moldova, Dobrogea, cea mai mare parte a 
Transilvaniei, Crişanei, Munteniei, local nord-estul Olteniei;

• 25...28 °C, în Banat, local în sudul, vestul și centrul Olteniei, izolat în sud-
vestul și sudul Munteniei, sud-vestul Crișanei, figura 24.

În luna mai 2018, precipitaţiile au fost:

• reduse cantitativ, 6-25 l/mp, pe suprafețe extinse din Muntenia, local în 
estul, centrul și sud-vestul Moldovei, estul Transilvaniei, izolat în vestul, centrul și             
nord-estul Dobrogei;
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• normale, 26-50 l/mp, în cea mai mare parte a Transilvaniei, Moldovei, 
Dobrogei, local vestul, nordul, sudul, sud-vestul și sud-estul Munteniei, 
nordul Maramureșului, izolat în nord-vestul și sud-vestul Crișanei, estul 
Olteniei;

• ridicate, 51-100 l/mp, pe suprafețe extinse din Maramureș, Crișana, Banat și 
Oltenia, local în vestul, centrul, nord-estul și estul Transilvaniei, nord-
vestul, vestul și izolat sudul Munteniei, nord-estul Moldovei;

• abundente, 101-125 l/mp, și chiar excedentare 126-148 l/mp, local în nordul 
și nord-vestul Olteniei, nordul, vestul și sud-vestul Banatului, izolat în estul 
Crișanei și vestul Munteniei, figura 25.

Fig. 24. Regimul termic mediu 
diurn al solului la adâncimea de 
10 cm, la sfârșitul lunii mai 
2018

Fig. 25. Cantități de precipitații 

cumulate în luna mai 2018

La sfârşitul lunii mai 2018, gradul de aprovizionare cu apă în cultura grâului    
de toamnă, pe profilul de sol 0-100 cm, se încadra în limite satisfăcătoare (950-     
1250 mc/ha) până la apropiate de optim (1250-1700 mc/ha) și optime (1700-         
2000 mc/ha), în cea mai mare parte a țării. Pe suprafețe agricole extinse din Moldova, 
Dobrogea, Transilvania, local în estul, nordul și nord-estul Munteniei, izolat în nord-
vestul Banatului, s-a semnalat seceta pedologică moderată (650-950 mc/ha) și 
puternică (390-650 mc/ha), figura 26.

La data de 31 mai 2018, rezerva de apă în stratul de sol 0-20 cm, în cultura      
de porumb, prezenta valori satisfăcătoare (250-350 mc/ha), apropiate de optim (350-
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500 mc/ha) și optime (500-540 mc/ha), în majoritatea zonelor de cultură. Conținutul       
de umditate din sol se situa în limite scăzute (secetă pedologică moderată/150-      
250 mc/ha) și deosebit de scăzute (secetă pedologică puternică/100-150 mc/ha și 
extremă/Co-100 mc/ha), în Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, Munteniei și 
Transilvaniei, izolat în sud-estul Olteniei, figura 27.

Fig. 26. Rezerva de umiditate 
pe adâncimea de sol 0-100 cm în 
cultura grâului de toamnă, la 
data de 31 mai 2018

Fig. 27. Aprovizionarea cu apă în 
stratul de sol 0-20 cm în cultura de 
porumb, la sfârșitul lunii mai 2018

Ritmurile vegetative ale culturilor de câmp și speciilor pomi-viticole s-au 
desfăşurat normal în majoritatea regiunilor, iar în zonele de câmpie din sudul şi vestul 
ţării, acestea au fost mai accelerate, datorită regimului termic din aer şi sol mai ridicat 
decât în mod obișnuit. Starea de vegetaţie a plantelor s-a menţinut bună şi medie la 
culturile semănate în perioada optimă, iar la cele înfiinţate tardiv și pe terenurile cu 
deficite de umiditate în sol, uniformitatea şi vigurozitatea plantelor se prezenta 
medie şi slabă. Sub aspect fenologic orzul şi grâul de toamnă parcurgeau fazele de 
înspicare (50-100%), înflorire (30-100%) și maturitate în lapte (10-40%), iar cele 
întârziate fenologic își definitivau alungirea paiului (90-100%), plantele fiind la 
„burduf” şi înspicare (50-100%), figura 28. De asemenea, se semnala atac de rugină 
(Puccinia sp.) și fuzarioză (Fusarium sp.).

Cultura de rapiţă se afla la formarea silicvelor şi a boabelor în silicve (10-100%), 
pe majoritatea suprafețelor agricole. Floarea-soarelui înfiinţată în perioada optimă își 
finaliza răsărirea (90-100%), continuându-se fazele de formare a primei perechi de 
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Fig. 28. Starea de vegetaţie la 
cultura de grâu de toamnă din zona 
Slobozia / CMR Dobrogea

frunze (40-100%), înfrunzire (4-16 frunze) și local 
formarea calatidiului (10-30%). În funcție de 
data semănatului, porumbul își definitiva 
răsărirea (100%), plantele aflându-se la  
formarea frunzei a treia (10-100%) și înfrunzire 
(4-13 frunze), pe aproape întreg teritoriul 
agricol. În principalele bazine de cultură, sfecla 
de zahăr îşi continua răsărirea (70-100%) şi 
dezvoltarea aparatului foliar (30-100%). Cultura 
de cartof parcurgea răsărirea (80-100%), 
formarea și creşterea lăstarilor laterali. Izolat,  
s-a semnalat atacul gândacului de Colorado 
(Leptinotarsa decemlineata). Pomii fructiferi 
înregistrau creşterea lăstarilor/frunzelor, 
formarea şi creşterea rodului în cea mai mare 
parte a plantaţiilor, iar la soiurile timpurii de 
cireş, coacerea fructelor și recoltarea acestora. 
În majoritatea podgoriilor, viţa de vie se afla la 
înfrunzire, creşterea lăstarilor, înflorire, precum 
şi formarea/creșterea boabelor, îndeosebi la 
soiurile timpurii de masă.

4. Caracterizarea agrometeorologică a verii 2018

Sub aspect termic, în vara 2018 a predominat un regim termic al aerului în 
general mai ridicat decât în mod obişnuit, acesta fiind asociat cu instabilitate 
atmosferică accentuată, în aproape toată ţara. Temperaturile medii diurne ale aerului 
au fost cuprinse între 14...28°C în zilele calde, mai ridicate cu 1...10°C în raport cu 
mediile climatologice. Temperaturile minime din aer au oscilat între 7...25°C în 
majoritatea regiunilor, cele mai scăzute valori înregistrându-se în depresiunile din 
estul Transilvaniei. Valorile maxime din aer s-au încadrat între 18...36°C, în aproape 
toate zonele de cultură.

S-au semnalat ploi sub formă de aversă, dar și torențiale, însoţite de descărcări 
electrice şi intensificări temporare ale vântului, izolat cu aspect de vijelie. Local s-au 
înregistrat căderi de grindină, iar cantitățile de apă au fost mai însemnate din punct de 
vedere agricol.

Cantitățile de precipitaţii căzute în intervalul 01-30 iunie 2018 au fost 
următoarele:

• normale, 27-50 l/mp, izolat în nord-estul și estul Dobrogei;

• ridicate, 51-100 l/mp, în cea mai mare parte a Dobrogei, local în centrul, 
sudul, sud-estul, estul și nord-estul Munteniei, estul și sud-estul Moldovei, 
nordul Banatului, vestul și centrul Crișanei, izolat în sudul Olteniei, centrul 
Maramureșului și al Transilvaniei;

• abundente, 101-150 l/mp și chiar excedentare, 151-284 l/mp, pe suprafețe 
extinse din Maramureș, Transilvania, Oltenia, Muntenia, Moldova, Banat, 
Crișana, local în centrul și vestul Dobrogei, figura 29.

În intervalul mai-iunie, care corespunde perioadei critice de vegetaţie la 
culturile de toamnă (când plantele se află la înspicare, înflorire, formare şi umplerea 
bobului), regimul pluviometric a fost predominant optim, ploios și izolat excesiv 
ploios, în cea mai mare parte a ţării. De asemenea, pe suprafeţe extinse din Dobrogea, 
Muntenia, local în estul, sudul și sud-estul Moldovei, nordul și nord-vestul Banatului, 
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estul și centrul Crișanei, izolat în sudul Olteniei, cantităţile de precipitaţii au fost 
deficitare comparativ cu necesarul de apă al plantelor. Astfel, regimul pluviometric în 
intervalul  01 mai-30 iunie 2018 a fost:

• excesiv de secetos, 41-50 l/mp şi secetos, 51-100 l/mp, în raport cu cerinţele 
optime ale culturilor de toamnă, local în nordul și izolat estul Dobrogei, sud-
estul Moldovei, nord-estul și sudul Munteniei;

• moderat de secetos, 101-150 l/mp, pe suprafeţe extinse din Dobrogea, 
Muntenia, local în centrul, estul și sudul Moldovei, nordul și nord-vestul 
Banatului, nordul, estul și centrul Crișanei, izolat în sudul Olteniei;

• optim, 151-200 l/mp, local în sud-vestul, centrul, sudul, estul și nordul 
Olteniei, vestul, nordul și centrul Munteniei, nord-estul, vestul, centrul, 
estul și sudul Moldovei, centrul, sud-vestul și sudul Transilvaniei, centrul și 
vestul Maramureșului, estul, vestul și sudul Crișanei, izolat centrul Dobrogei;

• ploios, 201-300 l/mp, în cea mai mare parte a Transilvaniei, Banatului, local 
în estul, vestul și nord-vestul Olteniei, nord-vestul, nordul și sud-vestul 
Munteniei, nord-vestul, nord-estul, estul și centrul Moldovei, nordul 
Maramureșului, estul Crișanei;

• excesiv ploios, 301-369 l/mp, izolat în sud-estul Transilvaniei, vestul și nord-
estul Olteniei, vestul Munteniei, figura 30.

Fig. 29. Precipitații căzute pe 

parcursul lunii iunie 2018

Fig. 30. Cantități de precipitații 

cumulate în intervalul mai-iunie 

2018
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În cultura de grâu de toamnă, aprovizionarea cu apă accesibilă plantelor        
pe profilul de sol 0-100 cm la data de 30 iunie 2018, se încadra în limite     
satisfăcătoare   (950-1250 mc/ha), apropiate de optim (1250-1500 mc/ha) și optime 
(1500-2270 mc/ha), în aproape toate zonele de cultură ale țării. În cea mai mare pare 
a Dobrogei, local în  sud-estul și estul Moldovei, nord-estul Munteniei, se înregistrau 
deficite de umiditate în sol, seceta pedologică fiind moderată (650-950 mc/ha) și 
izolat puternică (550-650 mc/ha), figura 31.

Fig. 31. Aprovizionarea cu apă 
accesibilă plantelor de grâu de 
toamnă pe adâncimea de sol      
0-100 cm, la data de 30 iunie 2018

La sfârșitul lunii iunie 2018, rezerva de umiditate pe adâncimea de sol 0-100 cm 
în cultura neirigată de porumb, prezenta valori satisfăcătoare (900-1200 mc/ha)   
până la apropiate de optim (1200-1600 mc/ha) și optime (1600-2280 mc/ha), în 
majoritatea regiunilor agricole. Seceta pedologică moderată (600-900 mc/ha) și  
izolat puternică (480-600 mc/ha) se semnala pe suprafețe extinse din Dobrogea, local 
în estul și sud-estul Moldovei, precum și în nord-estul Munteniei, figura 32.

Fig. 32. Rezerva de umiditate în 
stratul de sol 0-100 cm în 
cultura neirigată de porumb, la 
sfârșitul lunii iunie 2018

În aceste condiții, procesele de coacere şi maturare la speciile de toamnă, 
precum şi cele de creştere şi dezvoltare la culturile prăşitoare s-au desfăşurat pe 
ansamblu normal, în cea mai mare parte a ţării. Totodată, cantitățile de precipitații au 
determinat sistarea temporară a lucrărilor de recoltare la culturile de rapiță, orz și 
grâu de toamnă. Starea de vegetație a plantelor se menținea în general bună și medie, 
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iar în semănăturile întârziate fenologic, precum și, izolat, pe terenurile cu deficite 
moderate de apă în sol, uniformitatea și vigurozitatea se prezenta medie și slabă. La 
orzul de toamnă, lucrările de recoltare s-au continuat şi chiar finalizat, în aproape 
toată ţara. Grâul  de toamnă, în funcție de data semănatului, parcurgea maturitatea 
în ceară şi deplină  (10-100%), figura 33, continuându-se totodată recoltarea. Izolat, s-
a semnalat atac slab şi moderat de agenţi patogeni (rugină - Puccinia sp.).

Fig. 33. Starea de vegetaţie la 
cultura de grâu de toamnă din 
zona Slobozia/CMR Dobrogea

Sub aspect fenologic, la cultura de rapiţă ajunsă la maturitatea tehnologică  
(figura 34) s-au extins și chiar finalizat lucrările de recoltare.

Fig. 34. Starea de vegetaţie la cultura de rapiţă din zona Cluj/CMR Transilvania Nord

Floarea-soarelui semănată în epoca optimă înregistra formarea capitulului  
(50-100%) şi înflorirea (10-100%) la nivelul întregii ţări, plantele prezentând în general 
o stare de vegetație bună, figura 35a. De asemenea, izolat în sud-estul țării se declanșa 
faza de maturitate ceară (10-25%). Cultura de porumb se afla la dezvoltarea aparatului 
foliar şi formarea paniculului (30-100%), precum şi înflorire și mătăsire (10-100%), 
îndeosebi la hibrizii extratimpurii şi timpurii, figura 35b.
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La sfecla de zahǎr (figura 36a) se semnala înfrunzirea, alungirea şi îngroşarea 
axei hipocotile (50-100%), iar la cartoful pentru consum, înflorirea (30-100%), precum 
şi formarea și creşterea tuberculilor (10-60%), figura 36b. Local, s-a semnalat atacul 
gândacului de Colorado (Leptinotarsa decemlineata) şi mană (Phytophthora 
infestans).

Fig. 35. Starea de vegetaţie la culturile de floarea-soarelui (a) din zona 
Slobozia/CMR Dobrogea și porumb (b) din zona Cluj/CMR Transilvania Nord

(a) (b)

(a) (b)

Fig. 36. Starea de vegetaţie la sfecla de zahăr (a) și cartof (b) din zona 
Cluj/CMR Transilvania Nord

În majoritatea plantațiilor, la pomii fructiferi se continuau fazele de creștere a 
lăstarilor/frunzelor/rodului și recoltarea la soiurile timpurii de cireș, vişin, cais aflate 
la maturitatea de consum, figura 37a. Viţa de vie înregistra înfrunzirea și creşterea 
boabelor, în cea mai mare parte a podgoriilor, figura 37b.
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Fig. 37. Starea de vegetaţie la măr (a) și vița de vie (b)
din zona Cluj / CMR Transilvania Nord

(a) (b)

Pentru evaluarea condiţiilor agrometeorologice din perioada cu cerinţe 
maxime faţă de apă ale culturilor agricole (iunie-august) s-au prelucrat date privind 
intensitatea fenomenului de „arşiţă”. Astfel, analiza „arşiţei” exprimată prin 
cuantumul unităţilor de „arşiţă” (∑Tmax.≥32°C), a evidenţiat faptul că, în intervalul 
01 iunie-31 august 2018, valorile unităţilor de „arşiţă” au fost reduse sau chiar absente 
(0-10 unităţi de „arşiţă”), în Transilvania, pe suprafețe extinse din Moldova, 
Maramureș, Oltenia, local nordul, nord-vestul și vestul Munteniei, centrul, estul și sud-
estul Dobrogei, vestul și estul Banatului, estul Crișanei. În cea mai mare parte a 
Munteniei și Crișanei, local în centrul și estul Olteniei, nordul, centrul și sud-vestul 
Dobrogei, nordul și vestul Banatului, izolat în nord-vestul Maramureșului, „arşiţa” a 
avut o intensitate moderată, 11-30 unităţi de „arşiţă”. O intensitate ridicată a 
fenomenului (31-50 unităţi de „arşiţă”) s-a înregistrat în sudul și izolat nord-estul 
Munteniei, sud-estul Moldovei și vestul Olteniei. Izolat în sud-vestul și sudul Olteniei   
s-a semnalat o intensitate accentuată, 51-66 unităţi de „arşiţă”, figura 38.

Fig. 38. Intensitatea fenomenului 
de “arșiță” în perioada iunie-
august 2018.
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În luna iulie 2018, cantitățile de precipitaţii au fost următoarele:

• normale, 33-50 l/mp, izolat în nord-estul și sud-vestul Dobrogei, vestul 
Banatului, sud-vestul Crișanei;

• ridicate, 51-100 l/mp, în cea mai mare parte a Transilvaniei, Maramureșului, 
Banatului și Dobrogei, local în estul și sudul Moldovei, estul, centrul și vestul 
Crișanei, vestul Olteniei, vestul, sudul, izolat centrul, nordul, estul și nord-
estul Munteniei;

• abundente, 101-125 l/mp și chiar excedentare, 126-200 l/mp, pe suprafețe 
extinse din Oltenia, Muntenia, Moldova, local în estul, vestul și nord-vestul 
Crișanei, centrul, sudul și izolat vestul Transilvaniei, nord-vestul, vestul        
și sud-vestul Banatului, centrul și estul Dobrogei, centrul Maramureșului, 
figura 39.

Fig. 39. Cantități de precipitații 

căzute în luna iulie 2018

La data de 31 Iulie 2018, rezerva de umiditate pe profilul de sol 0-100 cm în 
cultura neirigată de porumb, se încadra în limite satisfăcătoare (950-1250 mc/ha), 
apropiate de optim (1250-1700 mc/ha) și optime (1700-2200 mc/ha), pe aproape 
întreg teritoriul agricol al țării. Local în centrul și estul Olteniei, izolat în nordul 
Moldovei, se semnalau ușoare excese de apă în sol (2200-2260 mc/ha). Deficite 
moderate de umiditate în sol (secetă pedologică moderată/710-950 mc/ha) se 
înregistrau izolat în nordul și sud-vestul Dobrogei, figura 40.

Fig. 40. Aprovizionarea cu apă 
pe adâncimea de sol 0-100 cm în 
cultura neirigată de porumb, la 
data de 31 iulie 2018
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La culturile de câmp şi pomi-viticole, procesele de maturare şi coacere au 
evoluat în general în ritmuri normale, pe aproape întreg teritoriul agricol al ţării. La 
grâul de toamnă s-au finalizat lucrările de recoltare în majoritatea regiunilor, 
producţiile obţinute fiind cuprinse între 3200-4800 kg/ha. În restul zonelor de cultură 
s-a continuat recoltarea, întârzierile determinând deprecierea calitativă a grâului 
(boabe încolţite şi înnegrite, supracoacere). Fenologic, porumbul se afla predominant 
în faza de maturitate în lapte (20-100%) în aproape toate zonele de cultură, mai 
avansat fiind în Oltenia, Muntenia şi sudul Moldovei, unde acesta parcurgea 
maturitatea în ceară (10-100%). Local, în Transilvania şi Moldova se continuau apariţia 
paniculului, înflorirea, mătăsirea şi umplerea bobului (10-100%). Pe ansamblu, starea 
de vegetaţie s-a menţinut bună, ritmul de creştere al plantelor fiind de 2-6 cm/zi, 
numărul mediu de frunze 10-21, din care 1-6 frunze bazale erau îngălbenite sau 
uscate. Pe unele suprafeţe din Banat şi Crişana se semnala atacul de sfredelitorul 
porumbului (Ostrinia nubilalis). Floarea-soarelui parcurgea înflorirea capitulului   
(50-100%) şi maturitatea ceară (20-100%) în cea mai mare parte a ţării, cu o stare de 
vegetaţie bună şi foarte bună. De asemenea, în Dobrogea se declanşa maturitatea 
deplină (10-25%). În toate bazinele specializate, la sfecla de zahăr a predominat 
creşterea intensă a rădăcinilor în grosime şi în greutate, plantele având în general o 
bună vigurozitate şi uniformitate. La speciile sâmburoase (cais, piersic şi prun) s-a 
semnalat recoltarea fructelor, iar la cele seminţoase (măr, păr, gutui), creşterea 
rodului şi formarea mugurilor terminali. La viţa de vie, soiurile timpurii de masă îşi 
continuau coacerea în pârgă, iar cele de vin, procesul de creştere a boabelor şi 
lăstarilor. Precipitaţiile abundente şi de durată au favorizat extinderea atacului 
bolilor, îndeosebi în Muntenia, Dobrogea şi Moldova (mană/Plasmopara viticola şi 
făinare/Uncinula necator).

Pe parcursul lunii august 2018, precipitaţiile au fost:

• reduse cantitativ și chiar absente, 0-25 l/mp, în Dobrogea, pe suprafețe 
extinse din Muntenia, Oltenia și Moldova, local în sudul, estul, nordul și 
centrul Transilvaniei, izolat în estul și sud-vestul Banatului, vestul și centrul 
Crișanei, centrul Maramureșului;

• normale, 26-50 l/mp, în cea mai mare parte a Transilvaniei și Crișanei, local în 
nordul și vestul Banatului, nordul, nord-estul și estul Olteniei, vestul, estul și     
sud-vestul Moldovei, sudul, vestul, nord-vestul și nordul Munteniei, vestul și 
izolat nordul Maramureșului;

• ridicate, 51-75 l/mp, local în sudul Crișanei, sudul și vestul Banatului, vestul,            
nord-vestul și izolat estul Olteniei, vestul și nordul Munteniei, sud-estul 
Transilvaniei, nord-vestul Moldovei, nordul Maramureșului;

• abundente, 76-98 l/mp, izolat în nordul Munteniei și al Olteniei, figura 41.

În intervalul iunie-august (perioada de consum maxim faţă de apă al plantelor 
agricole) s-au înregistrat cantităţi optime de precipitaţii, pe aproape întreg teritoriul. 
Pe suprafeţe agricole extinse din sud-estul şi estul țării, precipitaţiile au fost 
deficitare (<200 l/mp):

• deosebit de scăzute şi scăzute, 72-200 l/mp, local în nordul, estul și sudul 
Dobrogei, nordul, nord-estul și vestul Banatului, sudul și izolat în nord-estul 
Munteniei, sud-estul Moldovei, centrul Crișanei, sudul Olteniei;

• optime, 201-300 l/mp, în cea mai mare parte a Moldovei, Munteniei, 
Transilvaniei, Maramureșului și Crișanei, local în vestul, sud-vestul, centrul și 
estul Olteniei, centrul și vestul Dobrogei, izolat în nord-vestul, estul și sud-
vestul Banatului;
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• ridicate, 301-400 l/mp, local în estul, nordul, nord-vestul, vestul și centrul 
Moldovei, estul, sudul, sud-estul și centrul Transilvaniei, nordul, estul și sudul 
Olteniei, vestul și sudul Banatului, nord-vestul, nordul, centrul și izolat în 
sudul și sud-vestul Munteniei, estul Crișanei, nordul Maramureșului;

• abundente, 401-450 l/mp, local în nordul Munteniei, izolat în vestul și estul 
Olteniei, sud-estul Transilvaniei, vestul Moldovei, figura 42.

Pe parcursul anului agricol 01 septembrie 2017-31 august 2018, regimul 
pluviometric prezenta valori optime, ridicate, abundente şi chiar excedentare, în 
majoritatea regiunilor agricole. Local în sud-estul, estul și izolat în centrul ţării, 
cantităţile de precipitaţii au fost deficitare (<600 l/mp), figura 43. În anul agricol 
2017-2018, cantitățile de precipitații au fost următoarele:

• deficitare, 224-600 l/mp (regim pluviometric secetos şi moderat de secetos), 
în Dobrogea, local estul, centrul, sudul și sud-estul, izolat în nord-estul 
Moldovei, centrul și sudul Transilvaniei, nord-estul Munteniei;

• optime, 601-700 l/mp, în cea mai mare parte a Transilvaniei, centrul, estul, 
nordul și sudul Munteniei, nord-vestul, nordul și vestul Banatului, izolat în 
nordul, estul și sud-vestul Moldovei;

• ridicate, 701-900 l/mp, pe suprafețe extinse din Maramureș, Crișana, Banat, 
Oltenia și Muntenia, local în vestul, centrul, nordul și nord-vestul Moldovei, 
estul, izolat în nord-vestul, nord-estul, sud-estul și sudul Transilvaniei;

Fig. 42. Cantități de precipitații 
cumulate în perioada de consum 
maxim față de apă a culturilor 
agricole (iunie-august 2018).

Fig. 43. Precipitații înregistrate 

în anul agricol septembrie 2017-

august 2018
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• abundente, 901-1000 l/mp, local în nordul și nord-vestul Munteniei, estul 
Crișanei, estul, nord-estul și izolat în nordul Olteniei, centrul Maramureșului;

• excedentare, 1001-1070 l/mp, izolat în vestul și nordul Munteniei, nord-
vestul Olteniei și vestul Banatului.

La data de 31 August 2018, rezerva de umiditate pe profilul de sol 0-100 cm, în 
cultura neirigată de porumb, se încadra în limite satisfăcătoare (950-1200 mc/ha), 
apropiate de optim (1200-1600 mc/ha) și izolat optime (1600-1780 mc/ha), pe 
aproape întreg teritoriul agricol. Deficite de apă în sol (secetă pedologică 
moderată/650-950 mc/ha, puternică/350-650 mc/ha și extremă/210-350 mc/ha), se 
înregistrau în Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei, local în nordul și vestul 
Banatului, vestul Crișanei, sudul și estul Olteniei, sudul, estul și izolat în nord-estul 
Moldovei, figura 44.

Fig. 44. Rezerva de umiditate în 
cultura neirigată de porumb pe 
adâncimea de sol 0-100 cm, la 
sfârșitul lunii august 2018

În condițiile agrometeorologice menționate, la speciile de câmp (porumb și    
floarea-soarelui), precum și la cele pomi-viticole, procesele de coacere și maturare au 
fost forțate, iar lucrările de pregătire a patului germinativ în vederea înființării 
culturilor de toamnă (rapiță și orz) s-au desfășurat cu dificultate, îndeosebi pe 
arealele agricole unde se înregistrau deficite de apă în sol. La cultura de porumb se 
definitiva faza de maturitate în lapte (100%), plantele aflându-se la maturitatea în 
ceară și deplină (10-100%), pe aproape întreg teritoriul agricol. De asemenea, la 
hibrizii extratimpurii și timpurii din jumătatea de sud a țării începeau lucrările de 
recoltare, iar în zonele vestice producțiile obținute erau cuprinse între 5500 kg 
boabe/ha şi 6300 kg boabe/ha. Izolat, în Transilvania se înregistra atac ușor de Ostrinia 
nubilalis (larve şi adulţi), iar în Moldova se semnala Ustilago maydis (tăciunele 
zburător).

Sub aspect fenologic, floarea-soarelui înregistra maturitatea deplină (40-100%) 
şi recoltarea la nivelul întregii țări. De asemenea, izolat producţiile medii obţinute în 
Dobrogea au fost de 3800 kg/ha. La sfecla de zahăr se continua îngroșarea axei 
hipocotile, concomitent cu acumularea zahărului în rădăcină, iar la cartof, veștejirea 
vrejilor, maturitatea tehnologică și recoltarea. În Transilvania, la cultura de cartof se 
semnala, local, atac de mană (Phytophthora infestans). În toate plantațiile, pomii 
fructiferi și vița de vie se aflau la creșterea și coacerea fructelor/boabelor, 
acumularea zaharurilor şi începutul coacerii lemnului, extinzându-se totodată 
recoltarea la varietăţile de sezon. Local, în Oltenia la pomii fructiferi se semnala 
atacul păduchelui din San Jose (Quadraspidiotus perniciosus), iar la viţa de vie, 
putregaiul cenușiu (Botrytis fuckeliana), făinarea (Uncinula necator) și mana 
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(Plasmopara viticola) în Transilvania și Moldova. La cultura de rapiţă se începea 
semănatul pe aproape întreg teritoriul agricol al ţării, în special pe terenurile cu o 
bună aprovizionare cu apă a solului. Pe ansamblu, lucrările agricole specifice 
campaniei de toamnă (recoltarea, transportul, eliberarea terenurilor de resturile 
vegetale, arături, tratamente fito-sanitare, pregătirea patului germinativ în vederea 
însămânţării culturilor de rapiţă şi orz etc.) s-au desfășurat în condiții bune, exceptând 
zilele cu precipitații.

5. Concluzii

În perioada însămânţării culturilor de toamnă (intervalul septembrie-
octombrie 2017), pe aproape întreg teritoriul agricol al ţării a predominat un 
regim pluviometric optim şi abundent. Cantităţi deficitare de precipitaţii s-au 
înregistrat pe suprafeţe agricole extinse din Dobrogea, estul Moldovei şi sud-
estul Transilvaniei.

În intervalul 01 noiembrie 2017-31 martie 2018, ce corespunde perioadei de 
acumulare a apei în sol pentru culturile de câmp, se evidenţiază faptul că, pe 
aproape întreg teritoriul agricol al ţării a predominat un regim pluviometric 
optim, ridicat și excedentar, comparativ cu necesarul de apă al culturilor.

În intervalul mai-iunie 2018, care corespunde perioadei critice de vegetaţie la 
culturile de toamnă (când plantele se află la înspicare, înflorire, formare şi 
umplerea bobului), regimul pluviometric a fost predominant optim, ploios și 
izolat excesiv ploios, în cea mai mare parte a ţării. De asemenea, pe suprafeţe 
extinse din Dobrogea, Muntenia, local în estul, sudul și sud-estul Moldovei, 
nordul și nord-vestul Banatului, estul și centrul Crișanei, izolat în sudul 
Olteniei, cantităţile de precipitaţii au fost deficitare comparativ cu necesarul 
de apă al plantelor.

În anotimpul de primăvară şi vară, precipitaţiile înregistrate au avut caracter 
de aversă, dar şi torenţial, fiind însoţite de descărcări electrice, intensificări 
de scurtă durată ale vântului şi izolat, căderi de grindină în cea mai mare parte 
a ţării, afectând parţial culturile agricole (prin sfâşierea şi perforarea 
aparatului foliar la prăşitoare, ruperea lăstarilor şi căderea fructelor la pomii 
fructiferi şi viţa de vie).

Producţiile medii obţinute la grâul de toamnă la nivelul întregii ţări au fost 
cuprinse între 3900 kg/ha (Călăraşi) şi 5557 kg/ha (Adamclisi). Cele mai scăzute 
producţii au fost obţinute, în general, acolo unde s-a semnalat fenomenul de 
secetă pedologică cu diferite grade de intensitate (moderată, puternică şi 
extremă). Pragul potenţialului mediu productiv la cultura de grâu de toamnă 
(4500 kg/ha)  s-a atins şi chiar depăşit doar pe suprafeţele agricole cu o bună 
aprovizionare cu apă a solului.

Pe parcursul anului agricol 01 septembrie 2017-31 august 2018, regimul 
pluviometric a prezentat valori optime, ridicate, abundente şi chiar 
excedentare, în majoritatea regiunilor agricole. Local în sud-estul, estul și 
izolat centrul ţării, cantităţile de precipitaţii au fost deficitare (<600 l/mp).

În opt din cele douăsprezece luni ale anului agricol, regimul pluviometric a fost 
excedentar în raport cu mediile multianuale (1981-2010), respectiv lunile 
octombrie, noiembrie, decembrie 2017 şi ianuarie, februarie, martie, iunie şi 
iulie 2018, perioade ce corespund dezvoltării fazelor fenologice ale culturilor 
agricole. De asemenea, cele mai scăzute cantităţi de precipitaţii s-au 
înregistrat în lunile septembrie 2017 şi aprilie, mai şi august 2018.
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Condiţiile agrometeorologice pe parcursul anului agricol 2017-2018 au fost în 
general favorabile din punct de vedere termic şi hidric pentru cultura grâului 
de toamnă comparativ cu anii precedenţi, nivelul producţiilor fiind ridicat în 
cea mai mare parte a zonelor de cultură, cu excepţia suprafeţelor agricole 
afectate de fenomenele meteorologice extreme (ploi torenţiale însoţite de 
grindină, vijelie, furtună, secetă pedologică, etc.) din perioada recoltatului.
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În cadrul, Laboratorului de Agrometeorologie, pe parcursul anului 2018, 
cercetările în domeniul impactului schimbărilor climatice asupra culturilor agricole   
s-au desfășurat atat în cadrul Programelor: AII5-„Activităţile agrometeorologice 
operaţionale privind analiza dinamicii parametrilor meteorologici cu impact asupra 
agriculturii”, A.IV.8 „Implementarea și gestionarea infrastructurii rețelei naționale 
de meteorologie și dezvoltarea de aplicații dedicate în contextul schimbărilor 
climatice actuale și previzibile”, A.III.5 -Perfecţionarea metodelor de evaluare şi 
predicţie a impactului fenomenelor meteorologice extreme (secetă, exces de 
umiditate, arşiţă, caniculă, ger, grindină etc.) asupra culturilor agricole pentru 
dezvoltarea de servicii agroclimatice cât și a proiectelor naţionale de cercetare tip 
ADER din cadrul Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare al Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării ADER 2020- ADER 12.3.1 „Portal pentru informaţii de sol „în 
oglindă” cu cel realizat de Centrul Comun de Cercetare (JRC) la nivel european” și 
internaționale „Metode inovative bazate pe date şi tehnici satelitare utilizate pentru 
implementarea unui sistem suport decizional privind managementul resurselor de 
apă în agricultură”/ IRIDA finanţat prin Programul ERA-NET Cofund Water Works    
2014, DRI-DANUBE-„Riscul secetei în regiunea Dunării” şi CAMARO-D-„Metode de 
management avansat privind impactul utilizării terenurilor asupra regimului apelor 
din bazinul hidrografic al Dunării”, ambele în cadrul Programul INTERREG Programul 
de Cooperare Transnațională pentru regiunea Dunării.

IMPACTUL VARIABILITĂŢII / SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 

ASUPRA CULTURILOR AGRICOLE
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I. Activitate Operaţională şi de cercetare. 

II. Participare în cadrul proiectelor naţionale şi internaţionale.

III. Dezvoltarea activităţii laboratorului pentru anul 2019.

I. Activitate Operaţională şi de cercetare 

Pe parcursul perioadei ianuarie-decembrie 2018, Programul 
Agrometeorologic Operaţional şi de deservire a informaţiilor de specialitate din 
cadrul temei A.II.5,  s-au realizat 52 de buletine agrometeorologice săptămânale la 
nivel de ţară (care conţin diagnoze şi prognoze, 889 hărţi tematice, 104 tabele (cu 
valorile maxime şi minime ale temperaturii aerului şi solului, cantităţi maxime şi 
minime de precipitaţii, pe regiuni agricole şi în intervalele de referinţă specifice 
buletinelor agrometeorologice săptămânale) şi 131 imagini digitale ce redau starea de 
vegetaţie a culturilor agricole în platformele agrometeorologice aflate sub observaţie 
în cadrul programului de măsurători agrometeorologice de la cele 66 de staţii 
meteorologice cu program agrometeorologic din reţeaua naţională. 

S-au elaborat 365 prognoze agrometeorologice săptămânale regionale,                 
(Oltenia-53, Muntenia-52, Moldova-52, Transilvania şi Maramureş-52, Dobrogea-52, 
Banat-Crişana-52 şi 52 progoze la nivel de ţară). Aceste prognoze agrometeorologice 
conţin informaţii privind evoluţia condiţiilor meteorologice şi agrometeorologice, 
recomandări de specialitate referitoare la calendarul agricol specific perioadei de 
interes, si au fost transmise zilnic (la ora 6:30), în direct la Radio Antena Satelor. 
Prognozele agrometeorologice au avut un grad de realizare cuprins între 75...100%.

Pentru revistele de specialitate, s-au elaborat diagnoze şi prognoze 
agrometeorologice săptămânale sau lunare ce conţin informaţii despre evoluţia 
condiţiilor meteorologice şi agrometeorologice din intervalele de referinţă şi 
recomandări în vederea efectuării lucrărilor în câmp, în funcţie de gradul de 
aprovizionare cu apă a solurilor şi starea fito-sanitară a culturilor agricole la nivelul 
întregii ţări (75 articole în anul ianuarie-decembrie 2018):

• Revista „Profitul Agricol”- 51 articole;

• Revista „Ferma”- 12 articole;

• GROUPAMA - 12 articole.

Actualizarea în fiecare zi pe pagina web a Administratiei Nationale de Meteo-
rologie 

prognoze.

IANUARIE-DECEMBRIE 2018

TOTAL prognoze 988 (Buletine 52, Regionale 365, Reviste 75, Agro tv 248, 
Actualizare ţară    site 248).

Hărți 889 (rezerve = 307, precipitații = 550, temperaturi+indici 
agrometeorologici = 32).

Tabele 104

Imagini 131

În anul 2018 (ianuarie-decembrie), pe baza informaţiilor primite de la Centrul 
European pentru Prognoza Vremii pe Termen Mediu (ECMWF) privind regimul termic al 

(http://www.meteoromania.ro) a informaţiilor privind prognoza agro-
meteorologică (interval de anticipaţie de 7 zile), 248 prognoze.

Elaborarea zilnică a informaţiilor privind diagnoza şi prognoza 
agrometeorologică (http://anm.meteoromania.ro/meteoinfo/prowebmpd.aspx), 
interval de 2 zile, pentru AGRO TV, 248 
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aerului şi cantităţile de precipitaţii lunare, precum şi a unui model de bilanţ al apei în 
sol, Laboratorul de Agrometeorologie a elaborat 40 hărţi privind estimarea rezervei de 
umiditate în stratul de sol 0-20 cm (ogor), precum şi pentru culturile de grâu de 
toamnă şi porumb, la diferite adâncimi de sol, respectiv 0-20 cm, 0-50 cm şi 0-100 cm. 
Aceste hărţi, elaborate lunar cu o anticipaţie de 1-3 luni, au caracter orientativ şi 
oferă o perspectivă generală asupra posibilităţii producerii fenomenului de secetă 
pedologică sau a exceselor de umiditate în sol pe întreaga perioadă de vegetaţie a 
culturilor de grâu de toamnă şi porumb, în funcţie de perspectiva evoluţiei 
precipitaţiilor şi temperaturilor  lunare.

Ianuarie/3 hărţi

• 1 hartă / 0-100 cm (grâu) la data de 28 februarie 2018;

• 1 hartă / 0-100 (grâu) la data de 31 martie 2018;

• 1 hartă / 0-100 cm (grâu) la data de 30 aprilie 2018.

Februarie/4 hărţi

• 3 hărţi pentru cultura grâului de toamnă (0-100 cm/31 martie 2018;                  
0-100 cm/30 aprilie 2018; 0-100 cm/31 mai 2018);

• 1 hartă 0-20 cm (ogor)/30 aprilie 2018.

Martie/6 hărţi

• 3 hărţi pentru cultura grâului de toamnă (0-100 cm/30 aprilie 2018;                  
0-100 cm/31 mai 2018; 0-100 cm/30 iunie 2018);

• 3 hărţi pentru cultura porumbului (1 hartă 0-20 cm/ogor/30 aprilie 2018,       
1 hartă 0-50 cm/porumb/31 mai 2018, 1 hartă 0-100 cm/porumb/30 iunie 
2018). 

Aprilie /5 hărţi

• 2 hărţi pentru cultura grâului de toamnă (0-100 cm/31 mai 2018 şi                              
0-100 cm/30 iunie 2018); 

• 3 hărţi pentru porumb: 0-20 cm (porumb)/31 mai 2018, 0-50 cm (porumb)/  
30 iunie 2018 şi 0-100 cm (porumb)/31 iulie 2018.

Mai/4 hărţi

• 1 hartă 0-100 cm (grâu) la data de 30 iunie 2018);

• 3 hărţi 0-100 cm (porumb) la 30 iunie, 31 iulie şi 31 august 2018.

Iunie/2 hărţi

•  2 hărţi / 0-100 cm (porumb) la 31 iulie şi 31 august 2018. 

Iulie/3 hărţi

• 1 hartă/0-100 cm (porumb) la data de 31 august 2018; 

• 1 hartă/0-20 cm (ogor) la data de 30 septembrie 2018; 

• 1 hartă/0-20 cm (grâu) la data de 31 octombrie 2018. 

August /3 hărţi

• 1 hartă 0-20 cm (ogor) la data de 30 septembrie 2018; 

• 1 hartă 0-20 cm (grâu) la data de 31 octombrie 2018;

• 1 hartă 0-100 cm (grâu) la data de 30 noiembrie 2018.

Septembrie/3 hărţi

• 1 hartă 0-20 cm (grâu) la data de 31 octombrie 2018;
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• 1 hartă 0-100 cm (grâu) la data de 30 noiembrie 2018;

• 1 hartă 0-100 cm (grâu) la data de 31 decembrie 2018. 

Octombrie/2 hărţi

• 1 hartă 0-100 cm (grâu) la data de 30 noiembrie 2018;

• 1 hartă 0-100 (grâu) la data de 31 decembrie 2018. 

Noiembrie/2 hărţi

• 1 hartă 0-100 cm (grâu) la data de 31 decembrie 2018;

• 1 hartă 0-100 (grâu) la data de 31 ianuarie 2019. 

Decembrie/3 hărţi

• 1 hartă/0-100 cm (grâu) la data de 31 ianuarie 2019;

• 1 hartă/0-100 (grâu) la data de 28 februarie 2019;

• 1 hartă/0-100 cm (grâu) la data de 31 martie 2019. 

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 2018, s-au recepționat de la  
cele 66 de stații meteorologice incluse în sistemul de monitoring agrometeorologic la 
nivel național, 52 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 de transmitere a datelor de fenologie 
la nivel de stație are ca limită ziua de miercuri, până la orele 16.00, figura 1. 
Raportările fenologice includ informații de specialitate detaliate ale culturilor de grâu 
de toamnă, porumb, rapiță, floarea-soarelui, cartof, sfeclă de zahăr, precum și la cele 
pomi-viticole, referitoare la faza vegetativă, numărul de frunze, unifomitatea și 
vigurozitatea, gradul de îmburuienare, culoarea, densitatea, boli/dăunători etc. În 
fiecare zi de miercuri până la orele 14.00, s-au efectuat verificări privind numărul de 
stații agrometeorologice.

Fig. 1. Lista datelor fenologice din anul 2018



RAPORT ANUAL 2018

110

Agrometeorologie

Agrometeorologie

În lunile ianuarie, februarie, martie și decembrie 2018, în platformele 
agrometeorologice nu s-au efectuat măsurători de umiditate a solului ca, urmare a 
condițiilor meteorologice locale (sol înghețat), cât și datorită faptului că aceste 
culturi se aflau în stadiul de repaus biologic. Măsuratorile de umiditate au fost reluate 
în momentul în care condițiile meteorologice locale au permis efectuarea acestora în 
cadrul platformelor agrometeorologice.

Calculul privind umiditatea solului pentru culturile de grâu de toamnă și 
porumb, a fost extras din Aplicația Națională prin selectarea criteriilor de evaluare 
(ziua, cultura specifică și adâncimile de sol 0-20 cm, 0-50 cm, 0-100 cm). Ca urmare a 
extragerii informărilor de fenologie și umiditate a solului, din Aplicația Agro Meteo s-au 
exportat fișiere în format PDF și CSV.

Astfel, pentru testarea și validarea funcționării tehnice s-au exploatat 
aplicațiile privind gestionarea fluxului de date meteorologice la nivelul celor 31 SMA  
în scopul asigurării transmiterii în timp real a măsurătorilor parametrilor 
meteorologici pentru intervalul ianuarie–decembrie 2018. În acest sens, au fost 
transmise 96360 mesaje meteorologice SYNOP care includ parametri meteorologici 
precum temperatura aerului, umezeala relativă a aerului, temperatura punctului de 
rouă, cantități de precipitații, viteza și direcția vântului, nebulozitate totală, 
temperatura la suprafața solului, starea suprafeței solului, durata de strălucire a 
Soarelui etc.

În anul 2018 sistemul de colectare, stocare și prelucrare a datelor 
agrometeorologice în cadrul aplicației de monitoring agrometeorologic la nivel 
național și local a asigurat transmiterea datelor de temperatură a solului, fenologice și 
de umiditate a solului de la cele 66 de platforme agrometeorologice. În total au fost 
transmise 24090 mesaje agrometeorologice zilnice şi 2376 mesaje decadale. Aceste 
mesaje conțin următoarele: 

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

• 4158 de măsurători de umiditate a solului (2574 - la cultura grâului de 
toamnă și 1980 la cultura de porumb) pe profilele de sol 0-20 cm, 0-50cm și 0-100 cm;

• 3432 de raportări fenologice;

• 52 informări agrometorologice săptămânale ce conțin indici termici 
specifici culturilor agricole, pomilor fructiferi şi viţei de vie, respectiv: asprimea 
iernii în perioada noiembrie – martie (∑  ≤ 0C/ unități de frig) și 01 decembrie–                        Tmin

28 februarie (∑ . ≤  -10/-15C/ unități de ger), indicele de împrimăvărare           Tmin

(∑Tmed≥0C) în perioada 01 februarie – 10 aprilie 2018, intensitatea și durata 
arșiței din perioada 01 iunie – 31 august 2018, abaterile temperaturilor medii zilnice 
faţă de valorile medii multianuale, suma temperaturilor medii decadice/lunare 
pozitive şi negative, precum şi cuantumul precipitaţiilor înregistrate la staţiile 
agrometeorologice.

Astfel, s-a asigurat în regim operațional transmiterea tuturor informațiilor și 
parametrilor meteorologici și agrometeorologici necesari asigurării activității de 
prognoză și avertizare agrometeorologică. 

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 presupus analiza condițiilor agrometeorologice 
caracteristice din regiunea Muntenia în vederea reducerii impactului schimbărilor 
climatice asupra culturii de porumb prin realizarea unui management agricol durabil. 
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S-au utilizat datele meteorologice înregistrate la stațiile meteorologice cu      
program specializat de observații fenologice și măsurători de umiditate a solului, 
reprezentative din punct de vedere agricol pentru Regiunea Muntenia, care prezintă 
șir continuu de observații și au fost prelucrate și analizate pe intervale caracteristice 
pentru culturile de porumb, în corelaţie directă cu cerinţele maxime ale plantelor 
agricole faţă de apă, comparativ cu perioada de referință 1981-2010 (***). Datele 
multianuale acoperă perioada 1961-2015 și au fost organizate decenial (1961-1970, 
1971-1980, 1981-1990, 1991-2000, 2001-2010 și 2011-2015), și pe cinci intervale de   
30 de ani, astfel: 1961-1990, 1971-2000, 1981-2010, 1991-2015 și 1961-2015.

Au fost studiaţi indici hidrici (cantități de precipitații și rezerve de umiditate 
din sol) specifici, necesari pentru evaluarea influenţei condiţiilor de vegetaţie asupra 
culturilor neirigate de porumb, cu precizarea zonalităţii gradului de favorabilitate a 
acestora. În vederea identificării suprafeţelor agricole vulnerabile la fenomenul de 
secetă pedologică, s-a realizat analiza rezervei de apă din sol (mc/ha) pe profilul de 
sol 0-100 cm pentru culturile neirigate de porumb aflate în fazele cu cerinţe maxime 
faţă de apă (lunile iulie și august). Au fost prelucrate date de temperatură şi 
precipitaţii zilnice, lunare şi pe an agricol, analizându-se evoluţia acestor parametri 
climatici în perioada 1961-2015, comparativ cu mediile climatologice 1981-2010.

Au fost selectate date privind suprafețele cultivate cu porumb boabe (ha), 
precum și date privind producţia (kg/ha) obţinută la cultura de porumb în intervalul 
1990-2015. Acest lucru s-a realizat pentru a putea urmări evoluția producțiilor și a 
evalua astfel efectele fenomenului de secetă agricolă asupra randamentului obținut la 
speciile prășitoare de porumb din aria de interes.

Porumbul reprezintă, alături de cultura de grâu de toamnă, una dintre culturile 
cu ponderea cea mai mare în structura culturilor de câmp de la nivelul regiunii. Media 
suprafețelor agricole cultivate cu porumb în perioada 1990-2015 în județele din 
Muntenia, conform datelor Institutului Național de Statistică, este redată în figura 2.
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Fig. 2. Ponderea pe județe a suprafeței medii cultivate cu porumb, la nivelul Regiunii 
Muntenia, în perioada 1990-2015

Variațiile temperaturii medii lunare a aerului sunt reprezentate în                        
figura 3, pentru intervalele 1961-1970(a), 1971-1980(b), 1981-1990(c), 1991-2000(d),                 
2001-2010(e) și 2011-2015(f), comparativ cu mediile multianuale (1981-2010), la 
nivelul regiunii Muntenia. Astfel, se remarcă faptul că în primele 3 decade (1961-1990) 
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abaterile negative sunt cuprinse între 0...-1°C comparativ cu perioada de referință. În 
ultimele decade, 2001-2010 și 2011-2016, se observă cele mai mari creșteri ale 
temperaturii medii lunare, comaparativ cu mediile multianuale, cele mai mari 
abaterile termice pozitive înregistrându-se în sezonul de vară, lunile iulie și august 
(+0.7°C/iulie 2001-2010 și +1.2°C/august 2011-2015), respectiv în sezonul rece 
(+1.4°C/noiembrie 2001-2010 și 1.6°C/septembrie 2011-2015).
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Fig. 3. Variația temperaturii medii lunare a aerului în intervalele 1961-1970(a), 
1971-1980(b), 1981-1990(c), 1991-2000(d), 2001-2010(e) și 2011-2015(f), 

comparativ cu mediile multianuale (1981-2010), în Muntenia

Din punct de vedere pluviometric, în urma analizei deceniale și pe 30 de ani, 
zonalitatea cantităților de precipitații cumulate în lunile iunie, iulie și august, la 
cultura de porumb indică existența unui regim pluviometric secetos și izolat deosebit 
de secetos pe suprafețe extinse din Muntenia, exceptând partea de nord și nord-vest a 
teritoriului, unde cantitățile de precipitații prezintă valori optime și izolat abundente. 
Astfel, în lunile iulie și august, în care porumbul are consumul cel mai ridicat față de 
apă,  cantitățile reduse de precipitații asociate cu temperaturi maxime ale aerului 
ridicate, determină apariția fenomenului de secetă pedologică cu diferite grade de 
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intensitate (extremă, puternică și moderată). În aceste condiții, este foarte importat 
să se realizeze irigarea suprafețelor agricole cu deficite de umiditate în sol, în vederea 
obținerii unor producții optime, (fig. 4).

Fig. 4. Precipitaţii înregistrate în perioada iunie-august, în intervalele 1961-1990(a), 
1971-2000(b),  1981-2010(c), 1991-2015(d) și 1961-2015(e), în Muntenia

(a)

(c) (d)

(e)

(b)

Comparativ cu intervalul de referință (1981-2010), rezerva de umiditate pe 
profilul de sol 0-100 cm, în cultura neirigată de porumb în luna iulie din perioada 
analizată 1970-2015, se încadra în limite apropiate de mediile multianuale, atât din 
punct de vedere al zonalității la nivelul regiunii, cât și din punct de vedere al valorilor 
înregistrate. La nivelul perioadelor 1970-2000 și 1991-2015, conținutul de apă din sol 
prezenta valori scăzute și izolat deosebit de scăzute, seceta pedologică moderată și 
izolat puternică  semnalându-se în aproape toată regiunea.
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În perioada 1970-2015, conținutul de umiditate pe profilul de sol 0-100 cm în 
cultura neirigată de porumb la sfârșitul lunii august se situa în limite scăzute și 
deosebit de scăzute, seceta pedologică fiind moderată și puternică, comparativ cu 
perioada de referință 1981-2010. Dintre intervalele analizate, perioadele 1970-2000 și 
1991-2015 se remarcă ca fiind cele mai secetoase, atât din punct de vedere al 
zonalității fenomenului de secetă pedologică, cât și al valorilor de rezervă de 
umiditate (fig. 5).

(a)

(c)

(b)

(d)

Fig. 5. Rezerve de umiditate pe profilul de sol 0-100 cm, în cultura neirigată de porumb, 
la data de 31 august 1970-2015, în Muntenia

Evoluția suprafețelor agricole cultivate și a producțiilor medii (kg boabe/ha) 
obținute pentru culturile neirigate de porumb la nivelul perioadei 1990-2015, în zona 
agricolă din Muntenia, este redată în figura 6. Din punct de vedere al producțiilor medii 
obținute la cultura de porumb, în perioada analizată, se observă o tendință ușoară de 
creștere a recoltelor. Cele mai mici producții medii la hectar au fost de 1294 kg 
boabe/ha în anul 2000, 2353 kg boabe/ha în anul 1992, 2329 kg boabe/ha în anul 2012 
și 2564 kg boabe/ha în anul 1998. Producția medie cea mai scăzută s-a obținut în anul 
2007, de 1011 kg boabe/ha. De asemenea, se constată o reducere a suprafețelor 
cultivate cu porumb, la nivelul regiunii. 

II. Participare în cadrul proiectelor naţionale şi internaţionale

1. Proiectul naţional de cercetare tip ADER 12.3.1 din cadrul Planului sectorial 
pentru cercetare-dezvoltare al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării - „Portal pentru 
informaţii de sol „în oglindă” cu cel realizat de Centrul Comun de Cercetare (JRC) la 
nivel european”, ADER 2020.
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Scopul principal a fost realizarea unui Buletin agrometeorologic săptămânal 
pentru monitorizarea stării de vegetaţie bazat pe date observate şi simulate privind 
fenologia culturilor, umiditatea solului şi indici agroclimatici şi de vegetaţie bazaţi pe 
tehnici de teledetecţie şi SIG. In anul 2018, s-a realizat Activitatea IV.2 Dezvoltarea 
aplicaţiilor pentru furnizarea informaţiilor incluse în portal conform cerinţelor 
autorităţilor publice şi locale şi a societăţii civile.

Pentru aceasta, s-au elaborat hărțile de sol și cu indicii agro-meteorologici, 
respectiv: rezervele de umiditate în cultura grâului de toamnă la data de 30 iunie 2015 
și în cultura de porumb la data de 30 iunie 2015, 31 iulie 2015 și 31 august 2015, 
exprimate în mc/ha; intensitatea fenomenului de „arșiță”, din perioada 01 iunie -     

31 august 2015, fiind exprimată în „unități de arșiță”, totalizând ƩTmax≥ 32⁰C; 
asprimea iernii prin  „unități de frig”, în perioada 01 noiembrie 2014-31 martie 2015 , 

cu ƩTmed ≤0⁰C și prin „unități de ger”, în intervalul 01 decembrie 2014-28 februarie 

2015, ƩTmin ≤ 10⁰C. Indicii agro-meteorologici au fost interpolați sub formă de 
vectori în ArcMap, astfel încât să se permită încărcarea pe Geoportalul ROSOL (fig. 7). 
Astfel, hărțile pot fi vizionate în link-ul: http://geodim.meteoromania.ro/rosol/.

 

 Suprafața cultivată (ha) și producții medii (kg/ha) la cultura neirigată de porumb

în perioada 1990-2015, în Regiunea Muntenia
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Fig. 6. Producții medii realizate la culturile neirigate de porumb (kg boabe/ha) din 
Muntenia în intervalul 1990-2015

Fig. 7
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La data de 30 iunie 2015, în cultura grâului de toamnă, conţinutul de apă pe 
adâncimea de sol 0-100 cm, a înregistrat valori scăzute (secetă pedologică moderată) 
şi deosebit de scăzute (secetă pedologică puternică şi extremă), în Banat, Crişana, 
Moldova, pe suprafeţe extinse din Dobrogea, sud-estul şi estul Munteniei, sud-vestul 
Transilvaniei, nord-vestul Olteniei. Rezerva de umiditate din sol s-a încadrat în limite 
satisfăcătoare, apropiate de optim şi izolat optime, în Maramureş, cea mai mare parte 
a Transilvaniei, Olteniei şi Munteniei, izolat în centrul Dobrogei, figura 8.

Fig. 8. Harta rezervei de umiditate a solului pe profilul 0-100cm, în cultura grâului de 
toamnă la data de 30 Iunie 2015

Pentru caracterizarea condiţiilor agrometeorologice s-au analizat indicii 

termici privind intensitatea (ƩT ≥32C/unităţi de „arşiţă”), din intervalul 01 iunie-      max

31 august 2015. Astfel, fenomenul de „arşiţă” a înregistrat valori accentuate şi chiar 
deosebit de accentuate, în Crișana și Banat, cea mai mare parte a Olteniei, Munteniei 
și a Moldovei, nord-vestul Maramureșului. O intensitate ridicată a fenomenului de 
„arșiță” s-a semnalat pe suprafețe extinse din Transilvania, local în nordul, centrul și 
estul Moldovei, nordul și sud-vestul Dobrogei, izolat în nordul Munteniei și vestul 
Olteniei. În estul,  sud-estul și nord-vestul Transilvaniei, nord-vestul Moldovei, estul și 
centrul Dobrogei, s-a înregistrat fenomenul de „arşiţă” cu o intensitate moderată și 
chiar redusă, figura 9.

Pentru a evalua condițiile de iernare ale culturilor de toamnă, s-a analizat 
indicele termic specific perioadei 01 decembrie 2014-28 februarie 2015, respectiv 

cuantumul temperaturilor minime negative din aer (ƩT .≤ -10°C) exprimat prin min

unități de ger, sume care caracterizează anotimpul rece prin „asprimea iernii”.

Din analiza sumei temperaturilor minime negative din aer situate sub limitele 
critice de rezistență ale culturilor agricole (T .≤ -10°C), se evidențiază caracterul de min

iarnă aspră și foarte aspră, pe suprafețe extinse din Transilvania, Muntenia, Moldova, 
sudul Olteniei și centrul Banatului. În cea mai mare parte a Maramureșului, Crișanei, 
Olteniei, Dobrogei, în nordul și sudul Banatului, nordul și estul Munteniei, centrul 
Moldovei, gerul a înregistrat o intensitate moderată, ceea ce caracterizează o iarnă 
normală. O iarnă blândă s-a semnalat izolat în sud-estul Dobrogei, figura 10.
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Fig. 9. Exemplu: afișarea hărții cu intensitatea fenomenului de arșiță

Fig.10. Asprimea iernii prin ”unități de ger”, 
în intervalul 01 decembrie  2014 – 28 februarie  2015

Buletinele agrometeorologice prezintă o analiză complexă a tuturor factorilor 
agrometeorologici din aer şi sol (la nivelul sistemului radicular) care influenţează 
desfăşurarea lucrărilor şi evoluţia stării de vegetaţie a culturilor. Aprecierea 
condiţiilor agrometeorologice din cursul perioadei analizate se face atât în raport cu 
valorile plurianuale ale acestora, cât şi cu cele ale anului precedent, în măsura în care 
aceasta reprezintă interes pentru o cultură sau alta.
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2. În cadrul Proiectului IRIDA- Metode inovative bazate pe date şi tehnici 
satelitare utilizate pentru implementarea unui sistem suport decizional privind 
managementul resurselor de apă în agricultură, s-a rulat programul AquaCrop 
Version 5.0 în vederea analizei datelor zilnice preluate de la stația cu program 
agrometeorologic Călărași, pentru intervalul 21 aprilie – 05 septembrie, în intervalul 
2014-2017, luând în considerare întreaga perioadă de vegetație a culturii de porumb. 
Parametrii necesari compilării modelului sunt: durata de strălucire a soarelui (ore/zi), 
temperatura minimă și maximă a aerului (°C) și precipitațiile (mm). De asemenea, s-a 
ținut cont de caracteristicile stației: latitudine, longitudine, altitudine și localizarea 
acesteia.

Datele au fost necesare pentru calculul evapotranspirației de referință 
(calculată conform standardelor FAO) utilizând aplicația ETo Calculator (program 
dezvoltat de Departamentul Teren și Apă al FAO). In cadrul proiectului se va crea un 
model complex în care măsurători izolate ale evapotranspirației reale (ET) și ale 
umidității solului obținute la nivelul unor parcele se vor corela cu rezultatele reale ale 
ET obținute din date satelitare de rezoluție înaltă și hiperspectrale.

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

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

Datele climatice zilnice utilizate au fost:

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

2. Temperatura minimă; 

3. Temperatura maximă;

4. Precipitații (mm).

Aceste date meteorologice sunt necesare pentru a calcula evapotranspirația  
de referință (ETo - calculată conform standardelor FAO) utilizând aplicația Calculator                 
ETo (software dezvoltat de departamentul Teren și Apă al FAO). Într-o a doua etapă,

a strâns din baza sa de date evapotranspirația zilnică, care se bazează pe ecuația 
Penman-Monteith (ETP). Comparația dintre cei doi parametri de evapotranspirație, 
simulată și calculată, este prezentată mai jos (fig. 11).

În intervalul 21 aprilie-05 septembrie 2014, care corespunde perioadei de 
vegetație la cultura de porumb, valorile ETo simulate cu ajutorul Aplicaţiei ETo 
Calculator sunt în general similare cu datele ETP-ului. Abaterile sunt cuprinse       
între -1.4 mm, înregistrate pe data de 05 septembrie, în faza de maturitate 
(lapte/ceară/deplină) și 1.0 mm în data de 28 iunie, în faza de apariție a paniculului, 
precum și pe 02 august, tot în faza de maturitate a culturii de porumb.

3. În cadrul proiectului DriDanube „Drought Risk in the Danube Region” 
(„Riscul la Secetă în regiunea Dunării”) - DTP-1-182-2.4, Laboratorul de 
Agrometeorologie a organizat în perioada 10–12 octombrie 2018 a 4-a Intâlnire 
Transnațională de lucru a partenerilor Proiectului „DRI-DANUBE în sediul 
Administrației Naționale de Meteorologie. S-a publicat un articol referitor la   
proiectul DriDanube și la cea de-a 4-a Intâlnire Transnațională de lucru a partenerilor 
Proiectului în Revista Profitul Agricol. 

 
ANM 
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Fig. 11. Comparaţii ale valorilor evapotranspiraţiei potenţiale 
în perioada 21 aprilie – 05 septembrie 2014

De asemenea, în cadrul aceluiaşi consorţiu, Administraţia Naţională de 
Meteorologie a organizat pe 27 noiembrie 2018 Seminarul Național de Instruire la 
sediul Administrației Naționale de Meteorologie, cu factori decidenţi din cadrul 
Miunisterului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

În cadrul Pachetului de Lucru WP4 s-au întocmit următoarele:

· listele cu producția de grâu de toamnă, porumb, floarea-soarelui, cartofi, orz 
și sfeclă de zahăr din perioada 2000 – 2017 în România;

· lista episoadelor de secetă în 2000 – 2016 pentru cultura de grâu de toamnă și 
porumb în România, cu referire la jurnale științifice, articole de specialitate, 
ziare naționale;

· traducerea meniului aferent site-ului Rețelei Naționale de Reporteri;

· raportarea chestionarelor completate de către reporterii din cadrul Rețelei 
Naționale de Reporteri;
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În cadrul Pachetului de Lucru WP6 s-a realizat:

· descrierea zonei pilot, Lunca Dunării;

· analiza agrometeorologică a zonei pilot, Lunca Dunării, pentru perioada  
iunie–august luând în considerare cei mai secetoși ani (2007, 2012, 2013, 
respectiv 2015) în comparație cu mediile multianuale 1981–2010. Analiza va fi 
comparată cu produsele disponibile în platforma Serviciul Utilizatorului în 
caz de Secetă. Toate acestea sunt necesare la întocmirea raportului D6.2.1 
Pilot action report – Raportul acțiunilor pilot;

· livrabilul D6.4.2 Weaknesses and gaps – Deficiențe și lacune, ce presupune 
revizuirea compatibilității modelului optim de gestionare a secetei cu 
legislația țărilor și schema instituțională;

S-a realizat Buletinul Agrometeorologic al stării actuale a secetei pedologice 
din România pentru perioada aprilie – iunie 2018, distribuit către DMCSEE – Drought 
Management Centre for Southeastern Europe (Centrul de Management al Secetei în 
Europa de Sud-Est).

Pentru caracterizarea agrometeorologică a zonei pilot, Lunca Dunării, analiza 
climatică a fost realizată cu date meteorologice privind indicatorii termici și             
hidrici - valori lunare multianuale lunare din 1981-2010 calculate pentru stațiile 
reprezentative ale teritoriului agricol din Lunca Dunării.

În acest sens, următorii parametri meteorologici și agrometeorologici au fost 
selectați, extrasi, prelucrați și calculați ca medii lunare multianuale pentru Lunca 
Dunării:

· Intensitatea fenomenului de „arșiță” / 01 iunie – 31 august 2007, 2012, 2013, 
2015 comparat cu media multianuală 1981-2010;

· Durata intensității fenomenului de „arșiță” (nr. de zile cu „arșiță”) / 01 iunie – 
31 august 2007, 2012, 2013, 2015 comparat cu media multianuală 1981-2010;

· Precipitații căzute în intervalul 01–30 iunie 2007, 2012, 2013, 2015 în raport 
cu media multianuală 1981-2010;

· Rezerva de umiditate în stratul de sol 0-100 cm în cultura grâului de toamnă, 
la data de 30 iunie 2007, 2012, 2013, 2015;

· Rezerva de umiditate în stratul de sol 0-50 cm și 0-100 cm în cultura de 
porumb, la data de 30 iunie 2007, 2012, 2013, 2015;

· Precipitații căzute în intervalul 01–31 iulie 2007, 2012, 2013, 2015 în raport cu 
media multianuală 1981-2010;

· Rezerva de umiditate în stratul de sol 0-100 cm în cultura de porumb, la data 
de 31 iulie 2007, 2012, 2013, 2015;

· Precipitații căzute în intervalul 01–31 august 2007, 2012, 2013, 2015 în raport 
cu media multianuală 1981-2010;

· Rezerva de umiditate în stratul de sol 0-100 cm în cultura de porumb, la data 
de 31 august 2007, 2012, 2013, 2015;

· Precipitații căzute în intervalul 01 iunie–31 august 2007, 2012, 2013, 2015 în 
raport cu media multianuală 1981-2010;

· Produsele DUS - Anomaliile NDVI la 01 iulie, august și septembrie 2007, 2012, 
2013, 2015;

· Produsele DUS - Anomaliile SWI la 31 iunie, iulie și august 2007, 2012, 2013, 
2015.
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Intensitatea fenomenului de „arșiță”(ƩTmax≥32°C), 01 iunie–31 august/ 
2007, 2012, 2013, 2015 / 1981-2010

Intensitatea fenomenului de „arșiță”(ƩTmax≥32°C), 01 iunie – 31 august, este 
evidențiată prin suma temperaturilor maxime zilnice ale aerului ΣTmax ≥32°C. Limita 
de 32°C este pragul biologic critic pentru temperatura maximă a aerului din care este 
afectat optimul fiziologic al creșterii și dezvoltării speciilor agricole, forțarea 
proceselor biologice fiind în corelație directă cu intensitatea „arșiței" și insuficiența 
de apă din sol).

Cu alte cuvinte, temperaturile maxime ale aerului de peste pragul critic 
biologic de 32°C asociate umidității aerului și deficitelor solului (secetă a solului) 
amplifică stresul de căldură și de apă cu efecte severe asupra plantelor.

Figura 12 reprezintă intensitatea „arșiței" (ΣTmax ≥ 32⁰C) calculată în 
perioada 01 iunie-31 august 2007, 2012, 2013, 2015 comparativ cu media multianuală,             
1981-2010. Astfel, se observă că în 2007, 2012 și 2015, a existat o intensitate 
pronunțată în cea mai mare parte a Luncii Dunării, comparativ cu perioada de 
referință. În anul 2013, a existat o intensitate scăzută și moderată, comparativ cu 
perioada de referință 1981-2010.

2007 2012

1981-2010

2013 2015

Fig. 12. Intensitatea fenomenului de „arșiță”, 01 iunie–31 august / 2007, 2012, 2013, 2015
comparativ cu media multianuală, 1981-2010
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Rezerva de umiditate în stratul de sol 0-100 cm în cultura grâului de 
toamnã, la data de 30 Iunie;

Figura 13 prezintă rezerva de umiditate a solului în cultura de grâului de 
toamnă, pe adâncimea de 0-100 cm, la 30 iunie 2007, 2012, 2013 și 2015. Astfel, în 
2007 și 2012, pe întreg teritoriul Luncii Dunării a fost secetă pedologică extremă, 
puternică și moderată. În 2013 rezerva de umiditate a solului a fost izolat 
satisfăcătoare în centrul regiunii, iar în restul teritoriului Luncii Dunării a fost o secetă 
pedologică moderată, puternică și extremă. În 2015, în cea mai mare parte a zonei, 
rezerva de umiditate a solului a reprezentat o aprovizionare satisfăcătoare, 
aprovizionare apropiată de optim și izolat optimă, iar în partea de est și sud a regiunii 
a fost evidențiată seceta pedologică moderată.

2007 2012

2013 2015

Fig. 13. Rezerva de umiditate în stratul de sol 0-100 cm în cultura grâului de toamnă, 
la data de 30 Iunie 2007, 2012, 2013, 2015

În anul 2018 Proiectul DriDanube și-a propus să îmbunătățească capacitatea 
regiunii pentru răspunsul la situații de urgență la secetă și să îmbunătățească 
pregătirea pentru gestionarea secetei, prin introducerea de instrumente dezvoltate 
recent de monitorizare și evaluare a riscurilor. Serviciul de utilizare a secetei (DUS) 
permite monitorizarea mai precisă, eficientă a secetei și avertizarea în timp util. 
Serviciul integrează toate datele disponibile, inclusiv un volum mare al celor mai 
recente produse de teledetecție.

Interfața de vizionare pentru secetă este o aplicație web dezvoltată pentru a 
oferi acces la seturile de date spațiale produse de echipa de proiect DriDanube pe 
durata proiectului și nu numai. Acesta permite utilizatorului să răsfoiască, să 
vizualizeze și să examineze seturi de date legate de secetă. O astfel de interacțiune cu 
datele spațiale poate facilita la răspunsul la întrebări și la furnizarea de informații 
legate de multe fenomene spațiale. În acest caz, fenomenul este seceta cu cauzele și 
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consecințele sale. Prin furnizarea seturilor de date și a produselor legate de secetă, 
calculate pe baza datelor colectate într-o perioadă mai lungă de timp, interfața UI de 
la Secetă adaugă o componentă atemporală fenomenului și permite utilizatorului să 
examineze dezvoltarea și să prezică posibilitatea apariției secetei în bazinul 
hidrografic al Dunării și domeniile partenerului de proiect.

Pentru zona de studiu a Luncii Dunării, în perioada luată în considerare din 
iunie-august 2007, 2012, 2013 și 2015, au fost analizate (tabelul 1) următoarele 
produse ale Serviciului de Utilizare a Secetei:

• Anomalii ale indicelui normalizat de diferențiere a vegetație (NDVI);

• Anomaliile indicelui apei din sol.

Produse DUS  Scara spațială  Scara temporală

Anomalii ale indicelui normalizat de diferențiere a 

vegetației (NDVI)
 

1 km
 

10 zile

Anomaliile indicelui apei din sol

 
(SWI)

 
12.5 km

 
zilnic

Tabelul 1. Produsele DUS analizate

Indice normalizat de diferențiere a vegetație (NDVI) este legat de activitatea 
fotosintetică la plante. Valorile ridicate ale NDVI indică o vigoare mai mare și o 
capacitate fotosintetică a acoperișului de vegetație, în timp ce valorile mai scăzute 
ale NDVI pentru aceeași perioadă de timp arată o tensiune negativă, care duce la 
reduceri de clorofilă și modificări ale structurii interne a plantelor din cauza ofilirii. 
Anomaliile NDVI - care reprezintă abaterea de la valoarea medie pe termen lung a NDVI 
pentru o anumită perioadă de timp - sunt considerate a fi un bun indicator pentru a 
detecta condițiile de secetă ale vegetației. Stresul de secetă nu este singurul factor 
care poate duce la anomalii negative ale NDVI. Schimbările de acoperire a terenului 
(de exemplu, defrișarea), dăunătorii sau bolile de vegetație pot avea aceleași efecte. 
Prin urmare, anomaliile NDVI ar trebui utilizate împreună cu alți indicatori, cum ar fi 
nivelul de umiditate al solului - Indicele Apei Solului (SWI) - pentru a determina dacă 
seceta afectează variații ale mediei pe termen lung a NDVI.

Rolul important al umidității solului pentru mediu și sistemul climatic este bine 
cunoscut. Umiditatea solului influențează procesele hidrologice și agricole, generarea 
scurgerii, dezvoltarea secetei și multe alte procese. De asemenea, are impact asupra 
sistemului climatic prin reacțiile atmosferice. Umiditatea solului este o sursă de apă 
pentru evapotranspirație pe continente și este implicată atât în ciclurile de apă, cât și 
în cele energetice. Conținutul de apă din sol poate fi utilizat ca indicator pentru 
determinarea începutului și a duratei condițiilor de secetă. Mai ales anomaliile, pot fi 
utilizate ca măsură pentru a descrie deficitul de apă din sol și ele relevă, de asemenea, 
cât de severă este situația actuală în contextul istoric. Anomaliile SWI ar putea oferi o 
primă informație despre prezența posibilă a condițiilor de secetă în cazul abaterilor 
negative mari de la condițiile medii pe termen lung.

Anomaliile NDVI la data de 01 iulie 2007, 2012, 2013, 2015

Anomalii ale indicelui normalizat de diferențiere a vegetație prezentate pe 
teritoriul României în figura 14 la 01 iulie (2007, 2012, 2013 și 2015). Pentru Lunca 
Dunării, în 2007, condițiile de vegetație au prezentat valori ale indicelui mai mici 
decât media în majoritatea zonei de studiu. În ceea ce privește 2012, 2013 și 2015, 
condițiile de vegetație au fost aproape normale în toată zona pilot.
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Anomaliile SWI la data de 31 August 2007, 2012, 2013, 2015.

Figura 15 prezintă anomaliile indicelui apei din sol pentru teritoriul României la 
31 august (2007, 2012, 2013 și 2015). În 2012, în  întreaga Luncă a Dunării și partea de 
est a zonei de studiu în 2007, conținutul de umiditate a solului a fost mai mic decât 
media, dar în 2013, 2015 și în partea de vest a Luncii Dunării în 2007, conținutul de 
umiditate al solului a fost înregistrat în valori generale mai mari decât media.

4. Proiect CAMARO-D „Cooperating towards Advanced MAnagement ROutines 
for land use impacts on the water regime in the Danube river basin” („Cooperare 
pentru practici avansate de management a impactului utilizării terenurilor asupra 
regimului apei în bazinul hidrografic al Dunării”) - DTP1-1-096-2.1.

În anul 2018, in cadrul pachetului de Lucru DT 1, NMA a finalizat Catalogul de 
agricultură ce cuprinde cele mai bune practici de management aplicate în țările 
partenere.

În Pachetul de Lucru DT 2 s-au întocmit următoarele livrabile:

• D T 2.1.3 - Cluster 3 Foreseen Pilot Actions and their Characteristics, 
Definition of the Requirements for the Pilot Actions - Acțiuni pilot 
preconizate și caracteristicile acestora, Definirea cerințelor pentru 
acțiunile pilot;

20152013

2007 2012

Fig. 14. Anomaliile NDVI la data de 01 iulie 2007, 2012, 2013, 2015
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• harta zonei pilot Râul Negru pentru a fi cuprinsă în livrabilul DT2 
Transnational map of pilot areas – Harta transnațională a zonelor pilot 
(fig.16);

• DT 2.2.2 Transnational cluster 3 - manual for practitioners – Manualul 
transnațional pentru practicieni, Clusterul 3;

• Manual transațional de agricultură;

• DT 2.2.1 Pilot action report of the Black River pilot area  - Raportul acțiunilor 
pilot din zona pilot Râul Negru;

• DT 2.3.1. Evaluation of pilot activities –Feedback and learning process of 
stakeholders Black River Pilot area – Evaluarea activităților pilot - Procesul 
de feedback și învățare al părților interesate - Zona pilot a Râului Negru;

Pentru Pachetul de Lucru DT 3 s-au furnizat informații cu referire la descrierea 
sistemului național de planificare pentru GUIDR Guidance for the Danube Region for 
sustainable land use planning.

În cadrul livrabilului DT 2.2.2 Transnational cluster - manual for practitioners –  
„Manualul transnațional pentru practicieni”, au fost incluse următoarele  „manuale 
de Bune practici”  în funcție de specificul clusterului (fig. 17);

2007 2012

2013 2015

Fig. 15. Anomaliile SWI la data de 31 august 2007, 2012, 2013, 2015
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Fig. 16

Fig. 17

CLUSTER 1  

Resursele de apă subterană  

CLUSTER 2  

Torenți și râuri mici  

CLUSTER 3

Râuri și lacuri de acumulare

(1) Protecția apelor subterane prin 

silvicultura aplicată
 (4) Managementul

 
forestier 

adaptat în bazinele torențiale
 

(5)
 

Agricultură adaptată pentru protecția optimă 

a apelor de suprafață și a solului în condițiile 

schimbărilor climatice

(2) Cele mai bune practici de 

restricție în ceea ce privește  

calitatea apei potabile în 

terenurile agricole

 

(6) Transformarea terenurilor arabile în pășuni 

atenuând eroziunea solului

(7) Ghid practic pentru amenajarea teritoriului

în bazine și râuri

 
(3) Managementul pășunilor 

montane către protecția apelor 

subterane

 

(8) Managementul castorului

 
(9) Măsuri hidrotehnice de atenuare a riscurilor la inundații și de stabilire a 

hărților de prognoză a inundațiilor în bazinele torențiale și de-a lungul râurilor

(10) Controlul speciilor de plante invazive

(11) Creșterea gradului de conștientizare

Toate țările partenere au măsuri/practici specifice în managementul 
agriculturii și acest ghid vizează o cooperare transnațională în acest domeniu, în 
vederea îmbunătățirii documentelor strategice și de planificare în domeniul agricol 
(fig.18).

Principalele vulnerabilități din zonele pilot au fost identificate prin 
intermediul fiecărei activități întreprinse de parteneri în cadrul proiectului. Toate 
problemele pot să nu apară în toate zonele pilot, însă este posibil ca în viitor fiecare 
țară să fie afectată.
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Acoperirea cu 
vegetație / 
Utilizarea 
terenului

 

Vulnerabilitate / evoluții 
nedorite  

Parteneri  

AT
 

CZE
 

RO
 

SRB
HU

Agricultură

 

Degradarea solului
  

√
 

√
 

√ √

Compactarea solului

 
√

√

 
√

 
√

  
√

Evenimente meteorologice 
extreme

 

√

 

√

 

√

  Calitatea solului și a apei

 

√

 

√

 

√

 

√ √
Biodiversitate √ √ √ √ √

Fig. 18

Acțiunile pilot desfășurate în zona de studiu a bazinului Râului Negru de către 
Administrația Națională de Meteorologie (PP07) au fost activități de cercetare/ 
intervenții directe.

Analiza regimului climatic în bazinul Râului Negru presupune studierea 
valorilor multianuale ale indicatorilor agrometeorologici specifici și a parametrilor 
termici, hidrici, energetici și mecanici pe intervalele de timp incluse în calendarele 
climatice, pentru a evidenția modificările care au avut loc în sistemul climatic.

În acest sens, au fost selectați, extrasi și prelucrați următorii parametri 
meteorologici, calculați ca medii lunare multianuale:

• Intensitatea arșiței/01 iunie–31 august 2007, 2012, 2015 în comparație cu 
mediile multianuale 1981-2010 în bazinul Râului Negru;

• Durata arșiței (număr zile)/01 iunie–31 august 2007, 2012, 2015 în comparație 
cu mediile multianuale 1981-2010 în bazinul Râului Negru;

• Precipitații lunare/01-30 iunie;

• Precipitații lunare/01-31 iulie;

• Precipitații lunare/01–31 august;

• Precipitații/01iunie–31 august;

• Rezerva de umiditate pe adâncimea de sol 0-100 cm în cultura grâului de 
toamnă/30 iunie 2007, 2012, 2015 în bazinul Râului Negru;

• Rezerva de umiditate pe adâncimea de sol 0-50 cm și 0-100 cm în cultura de 
porumb/30 iunie 2007, 2012, 2015 în bazinul Râului Negru;

• Rezerva de umiditate pe adâncimea de sol 0-100 cm în cultura de porumb/              
31 iulie 2007, 2012, 2015 în bazinul Râului Negru;

• Rezerva de umiditate pe adâncimea de sol 0-100 cm în cultura de porumb/   
31 august 2007, 2012, 2015 în bazinul Râului Negru.

Figura 19 prezintă regimul pluviometric înregistrat în perioada 01 iunie–                 
31 august (perioada de consum maxim al plantelor față de apă) pentru anii 2007, 2012, 
2015 în regiunea Covasna, pe teritoriul Râului Negru, în raport cu media multianuală 
1981–2010. Se observă că în toți cei 3 ani analizați (2007, 2012, 2015) precipitațiile au 
fost evidențiat un regim foarte redus, redus și moderat în 2012, local în vestul regiunii 
în 2007, în vestul și nordul teritoriului în 2015, comparat cu perioada de referință.

În figura 20 se evidențiază rezerva de umiditate pe adâncimea de sol 0-100 cm 
în cultura de porumb/31 august 2007, 2012, 2015 în bazinul Râului Negru. Astfel, în 
2012 pe întreg teritorul agricol al bazinului este semnalată seceta pedologică extremă 
și puternică, de asemenea, în 2015, seceta pedologică moderată și puternică. În 2007, 
în cea mai mare parte a zonei rezerva de umiditate s-a încadrat în limite 
satisfăcătoare, iar în estul regiunii s-a semnalat pedologică moderată și puternică.
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Fig. 19. Regimul pluviometric înregistrat în perioada 01 iunie–31 august 
2007, 2012, 2015 și media multianuală 1981-2010

Fig. 20. Rezerva de umiditate pe adâncimea de sol 0-100 cm în cultura de porumb/
31 august 2007, 2012, 2015
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Secţia de Climatologie integreazǎ monitorizarea climaticǎ şi utilizarea observaţiilor 
in-situ, a produselor satelitare, a datelor de reanalizǎ şi a rezultatelor modelelor 
climatice regionale, în scopul dezvoltǎrii de aplicaţii climatice utile în diverse domenii 
socio-economice, sub formă de produse şi servicii climatice adaptate cerinţelor 
beneficiarilor. Rezultatele temelor de cercetare sunt valorificate atât sub formă de 
publicaţii şi contribuţii la manifestări ştiinţifice consacrate, cât şi prin produse 
specifice. Exemple de produse specifice sunt:

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

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

· hǎrţi de hazard și risc climatic.

În anul 2018, cercetătorii din Secţia de Climatologie au participat, ca 
parteneri, la patru proiecte internaţionale (europene).

Cercetătorii din Secţia de Climatologie au derulat activități în cadrul a patru 
teme din programul „Asigurarea veghei meteorologice şi cercetarea schimbărilor 
climatice pentru protecţia oamenilor şi bunurilor împotriva fenomenelor 
meteorologice periculoase pentru 2018”, finanțat de Ministerul Mediului.

În anul 2018, cercetătorii din Secţia de Climatologie au participat și la 
derularea contractelor cu terți ce au vizat tematici legate de climatologia aplicată, la 
solicitarea administrației centrale și locale și a unor actori economici.

Cercetătorii din Secţia de Climatologie au publicat în 2018 patru articole 
indexate ISI şi un capitol de carte. În anul 2018, cercetătorii din Secţia de Climatologie 
au participat la trei manifestări științifice naționale, 20 - internaționale, două de 
diseminare și la trei cursuri de perfecționare.

Un cercetător din Secția de Climatologie a făcut parte din delegația României 
la Conferinţa Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra Schimbărilor Climatice, de la Bonn, 
participând la plenare și la consultările tehnice ale reuniunilor cu tematici legate de 
negocierile privind adaptarea la schimbarea climatică, atenuarea emisiilor, bazele 
științifice necesare derulării negocierilor.

Cercetătorii din Secţia de Climatologie au contribuit și la diseminarea 
informațiilor climatice în mass media prin interviuri, participări la emisiuni de radio și 
televiziune.

Punctul Național Focal pentru Grupul Interguvernamentul pentru Studiul 
Schimbării Climatice (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC) activează în 
Secţia de Climatologie, derulând activități specifice acestei poziții și în 2018.

Participarea la contracte de cercetare

„Cernavod ” - „
necesare pentru caracterizarea sistematică a pericolelor externe de origine naturală 
aplicabile amplasamentului CNE Cernavodă” .

ă Servicii de analiză a datelor istorice înregistrate şi prognoze 
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Participarea la proiecte internaţionale (europene)

1. „IMDROFLOOD” „
Mitigation using real-time hydroclimatic indicators”, proiect finanţat de UEFISCDI 
şi Comisia Europeanǎ în cadrul programului ERA-NET Water JPI.

S-au derulat următoarele activități:

· Au fost elaborate și afișate pe situl proiectului rapoartele publice „Raport 
privind impactul vegetației asupra secetei și inundațiilor din bazinul Prut” și 
„Raport privind relevanța științifică pe plan european a rezultatelor 
proiectului IMDROFLOOD”;

· Procedurile de prezentare spațio-temporală a informațiilor hidroclimatice 
folosesc modelele de statistică multivariată ce leagă observațiile 
hidroclimatice din bazinul Prut (incomplete din punct de vedere al acoperirii 
spațio-temporale pentru bazinul împărțit de trei țări) de predictori ce oferă 
acoperirea completă spațio-temporală – datele radar. În plus, pentru 
spațializarea foarte fină, modelele statistice dezvoltate și implementate în 
acest stadiu folosesc în setul de predictori și parametri de covarianță spațială 
la rezoluție foarte fină (derivați din produse de tip Digital Elevation Model -
DEM) ca: altitudinea, latitudinea, distanța față de coasta Mării Negre. 

· Pe lângă actualizari ale indicatorilor hidroclimatici, în geoportal a fost 
implementat serviciul de furnizare a cantităților zilnice de precipitații 
pentru bazinul Prutului, în timp real, urmând ca într-o etapă ulterioară să fie 
furnizate, în același regim, și temperaturile zilnice ale aerului.

· A fost introdus pe geoportal un nou indicator: numărul lunar de celule 
convective din bazinul Prut, pe baza datelor radar. Acest indicator va fi 
actualizat în timp real în urmatoarea etapă.

2. „ERA4CS-INDECIS” (Integrated approach for the development across Europe of user 
oriented climate indicators for GFCS high-priority sectors: agriculture, disaster risk 
reduction, energy, health, water and tourism)

Activitatea desufăşurată în cadrul proiectului în anul 2018 a fost concentrată în 
principal asupra următoarelor aspecte:

· coordonarea activităţii privind livrabilul D2.1 „Inventory and Catalogue of 
Climatic Datasets”, cu termenul de livrare 15 martie 2018. Acest catalog 
conține toate seturile de date identificate, bazate pe măsurători/observații 
directe ale parametrilor meteorologici, la nivel european/național/regional 
cu accent pe variabilele climatice esențiale ce caracterizează atmosfera, la o 
scară temporală cât mai fină (zilnică/sub-zilnică).  Catalogul conține, 
printre altele, informații despre condițiile de acces la date, aria de 
acoperire, aria comună cu alte seturi de date identificate, perioada de timp 
acoperită. Această activitate a fost completată de participarea la întâlnirile 
online ale pachetului de lucru WP2 organizate în fiecare lună.

· propuneri de indici climatici relevanţi pentru activitatea ANM, precum şi 
pentru seturi de date sectoriale specifice ţării noastre. Au fost propuşi         
în total 10 indici, dintre care 8 indici climatici relevanţi pentru                
activitatea de agrometeorologie; aceştia din urmă au fost deja  
implementaţi în cadrul proiectului, alături de alţi indici climatici bazaţi      
pe temperatura aerului şi precipitaţii, şi disponibili la adresa 
http://indecis.csic.es/#map_name=bio11_year#map_position=67, fiind 

– Improving Drought and Flood Early Warning, Forecasting and 
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calculaţi pe baza setului de date E-OBS. Ceilalţi doi indici climatici propuşi- 
UTCI (Universal Climate Thermal Index) şi HCI:Urban (Holliday Climate Index) 
vor fi calculaţi în cadrul proiectului în cursul acestui an, din setul de date de 
reanaliză ERA5. În cadrul activităţii din anul 2018, indicele UTCI a fost utilizat 
pentru estimarea condiţiilor de confort termic pe perioda 1981-2013 pentru 
ţara noastră, folosind setul de date ROCADA, rezultatele fiind prezentate la 
Conferinţa EMS din septembrie 2018, de la Budapesta.

· demararea şi organizarea activităţii pachetului de lucru WP6, coordonat de 
ANM. În acest scop a fost organizată o întâlnire online a echipei ANM 
(noiembrie 2018) urmată, în ianuarie 2019, de întâlnirea întregului grup de 
lucru. Au fost, de asemenea, iniţiate două documente ce fac parte din 
livrabilul D6.1 cu termenul în martie 2019 şi anume: a) catalogul seturilor de 
date alternative (reanalize, date de model, seturi de date bazate pe 
observaţii) de interes pentru activitatea WP6; b) lista de propuneri de măsuri 
statistice pentru inter-compararea seturilor de date. 

În cadrul activităţii din anul 2018, în proiectul INDECIS, membrii echipei 
implicaţi în diferite pachete de lucru au participat la întâlnirile online ale acelor 
grupuri. De asemenea, ANM a fost reprezentată de responsabilul de proiect la cea de a 
doua Întâlnire Generală a proiectului (septembrie 2018, Dublin, Irlanda), precum şi la 
întâlnirile Executive Board meetings (martie, iunie, septembrie şi decembrie), 
acestea din urmă desfăşurându-se online.

ERA4CS-URCLIM  Urban Climate Services”- Activitatea de cercetare din 
cadrul proiectului URCLIM în anul 2018.

În cadrul pachetului de lucru WP 3, care are ca obiectiv evaluarea impactului 
socio-economic indus de valurile de căldură în zonele urbane, echipa ANM a desfășurat 
următoarele activități: Extragerea setului de date din ERA 5 și calcularea indicelui 
UTCI pentru perioada 2009-2018 pentru șase orașe mari din Europa. In plus, echipa 
ANM  realizează și o analiză detaliată pentru setul de date la rezoluție mare disponibil 
pentru Bruxelles. Calcularea Indicilor Climatici Extremi ETCCDI pentru precipitații în 
șase orașe mari din Europa. Evaluarea vulnerabilității sociale și economice la 
temperaturi extreme în Municipiul București.

În cadrul pachetului de lucru WP,  6 echipa ANM coordonează activitatea de 
identificare a informațiilor pertinente pentru utilizatorii finali, care vor reprezenta 
baza aplicației de vizualizare web GIS realizată de Institutul Național de Cartografiere 
din Franța.

„ Managing crop water saving with Enterprise Services.

Participarea la programul „Asigurarea veghei meteorologice şi cercetarea 
schimbărilor climatice pentru protecţia oamenilor şi bunurilor împotriva 
fenomenelor meteorologice periculoase pentru 2018”

1.Tema A III.4 – „Fundamentarea cercetărilor privind schimbările climatice în 
România, dimensiuni actuale ale încălzirii globale. Probleme de impact natural şi 
antropic, metode de adaptare şi servicii climatice”.

S-au derulat activități vizând identificarea insulelor urbane de căldură pentru 
București, Tg. Mureș și Craiova folosind climatologii ale datelor satelitare de 
temperatură a suprafeței Pământului.

2. Tema A III.10 – „Estimari ale fluctuaţiilor climatice regionale cu impact asupra 
precipitaţiilor generatoare de debite maxime pe râuri în condiţiile schimbărilor 
climatice”.

„

MOSES” - 
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3. Tema A.II.11 Modelarea dinamico-statistică a evoluţiei sistemului climatic şi 
perfecţionarea prognozei anomaliilor climatice regionale cu anticipaţie mare”.    

S-au derulat activități vizând identificarea surselor de predictabilitate pentru 
anotimpul de iarnă din Europa și România.

4. Tema A I.4 – „Monitoringul climatic la diferite scări spaţio-temporale, validarea 
bazei de date climatologice “.

Articole indexate ISI:

2. Velea, L., Bojariu, R., Tinca Udriştioiu, M., Săraru, S.C., Gothard, M. and Dascălu, 
S.(2018): Assessment of summer thermal comfort using the Net Effective 
Temperature index over Romania, TIM18 Conference Proceedings, 24-26 mai 2018, 
Timişoara, Romania (in press).

3. Mihai, G., Mirancea, I., Birsan, M. V., & Dumitrescu, A. (2018). Patterns of genetic 
variation in bud flushing of Abies alba populations. iForest-Biogeosciences and 
Forestry, 11(2), 284.

4. Mihai, G., Bîrsan, M. V., Dumitrescu, A., Alexandru, A., Mirancea, I., Ivanov, P., & 
Daia, M. (2018). Adaptive genetic potential of European silver fir in Romania in the 
context of climate change. Annals of Forest Research, 61(1), 95-108.

Alte articole:

1. Chiţu, Z., Vișinescu, I., Păltineanu, I.C., Bularda, M., Tomei, F., and Vilani, G., 
(2018), Programarea utilizării apei de irigat pe baza prognozelor sezoniere și de 
scurtă durată a irigațiilor din Platforma MOSES și a echipamentelor de 
monitorizare în timp real a resurselor de apă. Rezultate obținute în cadrul 
proiectului MOSES, în the Proceedings book: Agricultura de precizie și tehnologiile 
viitorului, necesități actuale de lucru și pentru schimbarea și adaptarea profilului 
profesional al fermierului modern, Editura Universitară, ISBN: 978-606-28-0751-1.

2. Zenaida Chiţu¸ Fausto Tomei, Giulia Vilani, Ioan Vişinescu, Ioan Caton Păltineanu, 
Marcel Bularda and Alin-Ionel Gheorghe, 2018, Irrigation Water Allocation using 
MOSES DSS in the Embanked Great Island of Brăila, Danube River, Romania, în 
Proceedings and Abstracts of 1st International Congress on Agriculture Structures 
and Irrigation, Turkey, ISBN 978-605-81136-0-2.

3. Udristioiu, M., Roşca, D., Velea, L., Rosca, A., Bojariu, R., Sararu, S:C. - Surface 
temperatures during summer days in Craiova, Romania, from satellite observations 
and infrared thermovision measurements- Proceedings of International Conference 
of the Balkan Physical Union, 26-30 aug. 2018, Sofia, Bulgaria (in press).

Capitole de carte 

Bojariu, R, Ionuţ Dascălu S., Gothard, M., Dumitrescu, A., Cică, R., Burcea, S., Velea, 
L., Bîrsan, M.V, Craciunescu, V., Irimescu, A:, Matreata, M., Chendeș, V., Boincean, 
B., Cazac, V., Potopová, V., Niţă, A. (2018): Variability and change in water cycle at 
the catchment level. in Engineering and Mathematical Topics in Rainfall, 
InTechOpen Book ISBN 978-953-51-5562-1, DOI: 10.5772/intechopen.74047 

Manifestǎri ştiinţifice  interne

1. Sesiunea științifică anuală a Administrației Naționale de Meteorologie, 14-                     
16  noiembrie 2018;

„

1. Velea L. and Bojariu, R. (2018): Summer thermal discomfort conditions in Romania 
under climate change scenarios, Carpathian Journal of Earth and Environmental 
Sciences, Vol. 13, No. 2, p. 595 - 603; DOI:10.26471/cjees/2018/013/050. 
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2. Cercul Științific Studențesc de Climatologie și Protecția Mediului Aerian, Facultatea 
de Geografie, Universitatea din București; 

3.Conferința Națională “SCHIMBĂRI CLIMATICE GLOBALE - 100 DE RECORDURI 
CLIMATICE ÎN ROMÂNIA” București, 13 noiembrie 2018, Aula Academiei Române.

Manifestǎri ştiinţifice  internaţionale şi naţionale

1. Present Environment and Sustainable Development, 1 – 3 iunie2018, Iași, România

2. European Geosciences Union General Assembly 2018 Vienna | Austria | 8–13 April 
2018. EGU2018-19482

3. EMS Annual Meeting: European Conference for Applied Meteorology and Climatology 
2018 | 3–7 September 2018 | Budapest, Hungary. EMS2018-351

4. Întâlnirea de lucru Expert Group on Mitigation (EGMIT), 26 ianuarie 2018, Sofia, 
Bulgaria;

5. Întâlnirea de lucru Expert Group on Mitigation (EGMIT), 26 martie 2018, Bruxelles, 
Belgia;

6. Întâlnirea de lucru privind a 17-a a sesiune a Comisiei de Climatologie a Organizaţiei 
Meteorologice Mondiale, 10-13 aprilie 2018, Geneva, Elveţia;

7. Reuniunea Organismelor Subsidiare ale Convenţiei-cadru a Organizaţiei Naţiunilor 
Unite asupra Schimbǎrilor Climatice (UNFCCC), şi a Grupului Ad-hoc privind Acordul 
de la Paris, 30 aprilie-10 mai 2018, Bonn, Germania;

8. Întâlnirea de lucru IPCC privind evaluarea informațiilor climatice regionale, 16-             
18 mai 2018, Trieste, Italia;

9. Prima ȋntâlnire de lucru a autorilor principali din Grupul de Lucru I al IPCC, 25-                   
29 iunie 2018, Guangzhou,China;

10. Întâlnirea de lucru Expert Group on Mitigation (EGMIT), 16 iulie  2018, Viena, 
Austria;

11. Întâlnirea de lucru IG SCIENCE, 20 septembrie  2018, Viena, Austria;

12. Întâlnirea de lucru IG SCIENCE, 16 octombrie 2018, Londra, Anglia;

13. Întâlnirea de lucru Expert Group on Mitigation (EGMIT), 7 noiembrie 2018, 
Bruxelles, Belgia;

14. Sesiunea adițională de negocieri a celor trei organisme subsidiare sub Convenția 
Cadru a Națiunilor Unite pentru Schimbări Climatice (UNFCCC) și Acordul de la   
Paris (SBI, SBSTA și APA) 2-9 septembrie 2018,  Bangkok, Thailanda;  

15. Întâlnirea de lucru “Mediterranean Climate Outlook Forum South Eastern Europe 
Climate Outlook Forum North African Climate Outlook Forum (MedCOF-11/SEECOF-
20 /PRESANORD-13), 26-29 noiembrie 2018, Cairo, Egipt;

16. Întâlnirea proiectului IMDROFLOOD, Zaragoza, Spania 12-13 februarie 2018;

17. Întâlnirea proiectului URCLIM, Toulouse, Franţa, septembrie 2018;

18. Întâlnirea proiectului INDECIS, n

19. EMS Annual Meeting: European Conference for Applied Meteorology and 
Climatology 2018, 3–7 sept.  2018, Budapesta, Ungaria;

oiembrie 2018, Dublin;

20. International Conference of the Balkan Physical Union, 26-30 aug. 2018, Sofia, 
Bulgaria.
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Acţiuni de diseminare a rezultatelor

1. Organizarea workshopului: Predictabilitatea secetelor și inundațiilor în bazinul 
râului Prut”, în cadrul proiectului european - „Improving Drought and Flood       
Early Warning, Forecasting and Mitigation using real-time hydroclimatic 
indicators”(IMDROFLOOD),1 iunie 2018, Iaşi;

Cursuri de perfecționare

1. Short Term Scientific Mission (STSM) în Atena la National Observatory of Athens 
(3.03 - 31.03.2018), Atena, Grecia;

2. Climate Course: „Using Gridded Satellite Date for Climate Services in Europe”             
(14.05 - 18.05.2018), Riga, Letonia;

3. Urban Climate Summer School in Bucharest (27.08-31.08.2018), București, 
România.

„

2. Noaptea Cercetătorilor - 28 septembrie 2018, Universitatea din Craiova.

Fig. 1. Configurația spațială (sus) și 

componenta principală asociată (jos) celui  

de-al doilea mod EOF pentru suma sezonieră 

(mai-august) a numărului de celule de 

convective, în perioada 2003-2017,  din 

bazinul Prut.

VARIABILITATEA ȘI SCHIMBĂRILE CLIMATICE

Activitățile de cercetare din anul 2018 
au vizat investigarea variabilității și      
a predictabilității unor fenomene 
extreme precum episoadele convec-
tive, episoadele cu precipitații extreme 
și secetele. În cadrul proiectului 
„Îmbunătățirea avertizǎrilor timpurii, 
prognozei și atenuării efectelor secetei 
și inundațiilor pe baza indicatoriilor 
h i d r o - c l i m a t i c i  î n  t i m p  r e a l  
(IMDROFLOOD), a fost actualizat 
geoportalul dedicat bazinului Prut 
(http://imdroflood.meteoromania.ro/
geoportal/),  în  colaborare cu 
Laboratorul de Teledetecție și SIG, 
Laboratorul de Modelare Numerică și 
Institutul Național de Hidrologie și 
Gospodărire a Apelor. În colaborare cu 
Laboratorul de Coordonare a Reţelei, 
Sateliţi, Staţii Meteo şi Prognoză 
Nowcasting a fost realizat un studiu 
privind variabilitatea activității 
convective din bazinul Prut, pe baza 
datelor  radar ș i  identif icarea 
mecanismelor de scară mare care o 
influențează (fig. 1; Burcea și colab, 
2018). 

În cadrul proiectului ERA4CS Servicii climatice urbane (URCLIM), cercetătorii 
Secției de climatologie au calculat indicele UTCI pe perioada 2009-2018 și            
indici climatici extremi (ETCCDI) pentru precipitații, folosind proiecțiile pentru   
viitor, până în anul 2100, ale experimentelor EURO-CORDEX, în condițiile scenariilor 
climatice ( fig. 2).
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Fig. 2. Evoluția sumei anuale a precipitațiilor în zilele în care cantitatea maximă depășește 
percentila de 99 % (din perioada 2007-2098) în condițiile scenariilor RCP 4.5 (stânga - sus) și 

RCP 8.5 (stânga - jos) pentru oraşul București. Banda violet reprezintă plaja de valori a 
ansamblului de modele regionale, iar linia violet este valoarea medie a acestui ansamblu. 

Abaterea standard a ansamblului de modele regionale, în condițiile scenariilor RCP 4.5 
(dreapta – sus) si RCP 8.5 (dreapta – jos)

În anul 2018, au continuat și cercetările privind sursele de predictabilitate 
pentru condițiile de iarnă în Europa. Temperatura apei oceanului la suprafața 
Atlanticului de Nord în luna mai rămâne un indicator semnificativ pentru anomaliile 
presiunii la nivelul mării pentru sectorul atlantico-european, în iarna ce urmează. 
Astfel, analiza corelațiilor canonice ale celor două variabile climatice au indicat 
influența, pe de-o parte, a variabilității decenale a Atlanticului și a încălzirii globale, 
iar pe de altă parte, a tripolului asociat oscilației nord-atlantice (fig. 3).

Fig. 3. Modurile de variabilitate cuplate ale temperaturii apei oceanului la suprafață în       
luna mai (X, stânga) și ale presiunii la nivelul mării în iarna următoare (decembrie-
februarie)  (Y, dreapta) și seriile de timp asociate (centru), pe perioada 1961-2017
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ACTIVITĂŢI  OPERATIVE  DE  BAZĂ 

SISTEMUL DE OBSERVAŢII

MONITORINGUL DATELOR AEROLOGICE

 

În anul 2018 a continuat programul de măsurători meteorologice în altitudine 
la Observatorul Aerologic Bucureşti- Afumaţi, cu două radiosondaje pe zi (la termenele 

00 00standard 00  şi 12  UTC). Măsurătorile au fost efectuate cu echipamentul de 
radiosondaj DigiCORA III, modernizat pentru tipul de radiosonde RS41-SG, cu  sistem 
GPS de determinare a vântului în altitudine.

De asemenea, s-au efectuat sondaje de vânt cu balonul PILOT, zilnic, la 
00termenul standard de observaţie 06  UTC, la Staţia aerologică Bucureşti - Afumaţi.

Monitoringul observaţiilor aerologice s-a realizat în mod sistematic,   
folosindu-se proceduri automate, grafice şi numerice şi a constat în prelucrări zilnice 
şi prelucrări numerice în flux lent.

Prelucrări zilnice (în timp real)

Acestea se efectuează pentru fiecare mesaj transmis şi preluat automat din 
sistemul informaţional. Principalele prelucrări constau în:

· Controlul calităţii şi validarea datelor, în cadrul căruia se execută:

- Verificarea formatării mesajelor şi codificarea corectă a parametrilor;

- Verificarea preciziei şi consistenţei datelor măsurate;

- Completarea mesajului şi efectuarea corecţiilor, când este cazul;

- Stocarea temporară a mesajelor în fişiere lunare temporare.

· Calculul unor parametri derivaţi necesari activităţii operative de prognoză a 
vremii şi în special în cea de nowcasting. Se calculează:

înăltimile de geopotenţial la nivelurile de presiune standard (1000, 925, 
850, 700, 500, 400, 300, 250, 200, 150, 100, 70, 50 şi 30 hPa;

- temperatura potenţială şi echivalent-potenţială la nivelurile standard 
cuprinse în stratul sol – 200 hPa;

- componentele zonale şi meridianale ale vântului;

- umezeala relativă şi specifică în stratul sol – 500 Mb;

- conţinutul de apă precipitabilă în stratul sol – 100 Mb;

- înălţimea tropopauzei;

- înălţimea punctului de cumulizare;

- temperatura la sol necesară cumulizării;

- înălţimile izotermelor de 0°C, -6°C, -10°C si -15°C;

- indicii de instabilitate convectivă a aerului (Showalter, Whiting, Total 
Totals şi SWEAT);

- indicele de disconfort (Heat index) pentru sezonul cald şi de vreme severă 
(Wind Chill) pentru sezonul rece.

- 
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· Elaborarea grafică a diagramelor termodinamice STUWE pe care sunt 
reprezentate structurile verticale de temperatură, temperatura echivalent-
potenţială, umezeala specifică, umezeala relativă, vântul şi geopotenţialul la sol şi   
la nivelurile izobarice standard figura 1. Tot pe aceste diagrame sunt înscrise valorile 
parametrilor derivaţi, menţionaţi la punctul anterior.

Fig. 1. Diagrama termodinamica STUWE

·
premergătoare datei curente (comparativ cu mediile lunare multianuale 
corespunzătoare) ale parametrilor menţionaţi mai jos:

- Presiunea la sol şi înălţimea de geopotenţial la principalele niveluri 
izobarice standard;

· Temperatura la nivelul solului şi la aceleaşi niveluri de presiune standard;

- Umezeala specifică în stratul SOL – 500 hPa;

- Umezeala relativă în stratul SOL – 500 hPa;

- Conţinutul de apă precipitabilă în stratul sol – 100 Mb;

- Înălţimile izotermelor de 0°C, -6°C, –10°C şi -15°C;

- Indicii de instabilitate convectivă a aerului (Showalter, Whiting, Total 
Totals şi SWEAT).

· Crearea fişierului cu date pentru activitatea de nowcasting, care conţine:

- umezeala relativă în stratul SOL – 500 hPa;

- componenta vestică a vântului la nivelul de 500 hPa;

- înălţimile izotermelor de 0°C, -6°C, -10°C şi -15°C.

Prelucrări numerice în flux lent

Acestea se efectuează la intervale diferite de timp, în funcţie de perioada 
analizată (lunară, anotimpuală sau anuală) şi sunt necesare în vederea obţinerii 
parametrilor climatologici de altitudine utilizaţi la elaborarea şi fundamentarea 

 Elaborarea graficelor cu variaţiile zilnice pe perioade de 7 zile (fig. 2), 
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diferitelor studii aeroclimatologice precum şi pentru folosirea lor ca input al 
modelelor numerice de diagnoză si prognoză a schimbărilor climatice zonale.

În continuare, vor fi prezentate cele mai importante dintre lucrările şi 
operaţiile dedicate realizării obiectivelor menţionate.

·  Actualizarea bazei de date aerologice

· La începutul fecărei luni, fişierele cu TEMP-urile din luna precedentă sunt 
supuse unui set de aplicaţii, având următoarele funcţii în organizarea şi gestionarea 
datelor:

- Completarea mesajelor (când este cazul) cu datele lipsă;

- Validarea de fond (finală) a tuturor datelor existente în fişierele 
temporare, folosind procedurile complete (zilnice şi lunare) de analiză 
(numerică şi grafică), anterior elaborate;

- Decodificarea automată a mesajelor, reformatarea şi actualizarea bazei 
de date cu datele măsurate, validate şi prelucrate;

- Completarea arhivei primare de date (anuarul de mesaje) cu mesajele 
validate.

· Calculul mediilor lunare ale parametrilor aerologici de bază (înălţimi de 
geopotenţial, temperatură, umezeală) la nivelurile izobarice standard, ale 
parametrilor tropopauzei şi principalelor izoterme precum şi ale unor parametri 
derivaţi precum umezeala (relativă şi specifică) în stratul SOL – 500 hPa şi conţinutul de 
apă precipitabilă în stratul sol – 100 Mb;

· Determinarea valorile extreme ale înălţimilor de geopotenţial şi temperatură 
la nivelurile izobarice standard şi actualizarea fişierelor;

· Calculul mediilor anotimpuale şi anuale ale parametrilor aerologici de bază 
(înălţimi de geopotenţial, temperatură, umezeală) la nivelurile izobarice standard, 
ale parametrilor tropopauzei şi principalelor izoterme, precum şi ale parametrilor 
derivaţi de umezeală (relativă şi specifică) în stratul SOL – 500 hPa şi conţinutul de apă 
precipitabilă în stratul sol – 100 Mb;

· Prelucrări diverse necesare elaborării unor studii sau rapoarte aerologice.

Fig. 2. Variaţia zilnică faţă de mediile lunare multianuale
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Observaţii radiometrice

·
Datelor de Radiaţie Solară (WRDC) de la Sankt Petersburg  a sumelor zilnice de radiaţie 
globală măsurate în regim automat, precum şi sumele lunare şi mediile zilnice ale 
duratei de strălucire a soarelui;

· Au fost efectuate măsurători ale radiaţiei solare directe, globale şi difuze;

· A fost realizat un raport calitativ final pentru toate cele 67 de staţii din 
reţeaua radiometrică automată din cadrul A.N.M la care se măsoară radiaţia globală, 
cât şi pentru cele 7 staţii la care se măsoară radiaţia netă şi difuză; 

Observaţii de chimie a aerului

 la Observatorul de Fizica Atmosferei Afumaţi,

·

·

·

Observaţii de ozon total

În anul 2018 a continuat efectuarea măsurătorilor de ozon total la Bucureşti, 
înregistrarea acestora în baza de date şi transmiterea lor la centrul mondial de 
colectare din Canada, unde se elaborează în timp real hărţile de ozon total la nivel 
emisferic (fig. 3). Determinarea conţinutului total de ozon s-a efectuat zilnic 
(exceptând zilele cu precipitaţii), într-un interval cât mai larg de grosimi optice ale 
atmosferei, în general, între orele 09 - 16 (timp local). 

 În anul 2018 a continuat transmiterea la Centrul Mondial de Colectare a 

În cursul anului 2018,  s-au 
desfăşurat activităţi derivate din fizica atmosferei, astfel:

 monitorizarea poluanţilor atmosferici în platforma Afumaţi;

 optimizarea tehnicilor de măsurare, în scopul creşterii preciziei măsură-
torilor şi reducerii costurilor. S-a experimentat modificarea analizoarelor de ozon, 
prin înlocuirea scrubberelor de ozon pe bază de argint cu altele, realizate în laborator, 
pe bază de cupru şi cărbune activ;

 cercetare pentru realizarea unor senzori CCD (charge-coupled device) ce pot 
fi folosiţi pentru măsurători de radionuclizi alpha emiţători. S-a realizat o aplicaţie de 
prelucrare video pentru numărarea particulelor alpha detectate.

Fig. 3. Distribuţia câmpului de ozon total în emisfera nordică
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ACTIVITATEA DE CERCETARE

Studiile elaborate în cursul anului 2018 au vizat o paletă largă de domenii – 
aerologie, radiometrie şi  poluarea aerului. Rezultatele sunt sintetizate mai jos:

1. Studiu privind determinarea claselor de stabilitate Pasquill-Gifford, din date de 
rutină, de la staţiile sinoptice din reţeaua Administraţiei Naţionale de 
Meteorologie. 

Metodologia folosită în acest studiu estimează efectele radiaţiei nete asupra 
stabilităţii atmosferice, utilizând informaţii legate de:

· unghiul zenital (în funcţie de dată şi oră);

· indexul radiaţiei nete;

· clasele de insolaţie;

· nebulozitatea totală;

· viteza vântului la 10m;

· înalţimea plafonului de nori.

2. Studiu comparativ al potenţialului radiativ solar, pentru staţii aflate la diferite 
altitudini. Scopul acestui studiu a fost obţinerea unei imagini mai complete a 
potenţialului energetic solar pentru un număr de staţii de munte şi de câmpie, care 
au fost ferite de umbriri şi care prezintă un şir continuu de date.

Metodă folosita în studiu a constat în interpretarea valorilor de radiaţie solară, 
folosind indicele de claritate procentual, ce exprimă cât din totalul de radiaţie maxim 
disponibil deasupra atmosferei  ajunge la sol.

Poluarea aerului - în anul 2018 s-a continuat 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 2018, 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 
începând cu anul 2017, pentru a putea folosi aceste date la parametrizarea stratului 
limită planetar.

În anul 2018 majoritatea inversiunilor au apărut în radiosondajele de ora           
00.00 UTC (13 în ianuarie, 7 în februarie, 13 în martie, 19 inversiuni în aprilie, 21 în 
mai, 24 în iunie, 28 în iulie, 27 în august, 28 în septembrie, 25 în octombrie, 8 în 
noiembrie); radiosondajele de ora 12.00 UTC au înregistrat câte o inversiune în 
februarie, două inversiuni în ianuarie, în mai şi în noiembrie şi trei inversiuni în iulie.

În tabelul 1 sunt prezentate pentru fiecare lună ianuarie-noiembrie a anului 
2018 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.

Valoarea maximă a tăriei inversiunilor de la sol din ianuarie-noiembrie 2018  
ora 00.00 UTC la Afumaţi a fost de 11ºC şi s-a atins pe 7 ianuarie 2018, la ora 00.00 UTC 
(fig. 1).
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Tăria inversiunilor de la sol din ianuarie-noiembrie 2018 ora 12.00 UTC la 
Afumaţi s-a situat între 0,4ºC şi 1,4ºC, ambele valori fiind atinse în iulie. 

Valoarea minimă a tăriei inversiunilor de la ora 00.00 UTC  a corespuns valorii 
minime sau maxime a presiunii la sol în lunile ianuarie, februarie, mai, septembrie, 
octombrie şi noiembrie 2018. 

Valoarea minimă a gradientului temperaturii potenţiale pentru radiosondajele 
din luna aprilie 00.00 UTC (0.010 K/m) a corespuns valorii minime a tăriei inversiunii            
(0.2 ºC pe 7 aprilie), iar valoarea maximă a gradientului temperaturii potenţiale  
(0.070 K/m) a corespuns valorii minime a adâncimii inversiunii (90 m.) pe 3 aprilie 
00.00 UTC.

Tabelul 1. Caracteristicile tăriei inversiunilor de la sol din lunile ianuarie-noiembrie 
2018, obţinute din radiosondajele de ora 00 UTC Afumaţi.

Luna anului 
2018  

Minima-Maxima  
[ºC]  

Valoarea medie  
[ºC]  

Intervalul cu cele mai 
multe valori

Ianuarie
 

0.4-11
 

6.2
 

38 %    între 6 şi 10 ºC
Februarie

 
0.4-9.2

 
3.6

 
28.6 % sub 1ºC , 
28.6 % între 1 şi 4ºC;
28.6 % între 6 şi 10ºC

Martie

 

0.4-8.2

 

3.8

 

31 %

 

între 1 şi 4ºC şi
31 % între 4 şi 6ºC

Aprilie

 

0.2-8.6

 

5.4

 

53 % între 4 şi 6ºC
Mai

 

0.2-8.6

 

3.9

 

43 %

 

între 4 şi 6ºC
Iunie

 

0.4-8.2

 

3.5

 

46 % între 1 şi 4ºC
Iulie

 

0.6-8.4

 

3.4

 

61 % între 1 şi 4ºC
August

 

0.8-7.6

 

4.4

 

37 % între 1 şi 4ºC
Septembrie 0.6-8.2 5 36 % între 6 şi 10ºC
Octombrie 0.4-10.4 5.5 36 % între 6 şi 10ºC
Noiembrie 0.2-8 5.3 62.5 % între 6 şi 10ºC

 
Profilele verticale ale temperaturii (T) şi ale temperaturii potenţiale (THETA) până 

la nivelul de 500 hPa - radiosondaj Afumaţi 7 ianuarie 2018-0 UTC
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Valoarea maximă a adâncimii inversiunilor din radiosondajele de mai ora                
00.00 UTC (568 m), atinsă pe 2 mai ora 00.00 UTC, a corespuns valorii maxime a tăriei 
inversiunii (8.6ºC); valoarea minimă a tăriei inversiunilor (0.2ºC) a corespuns valorii 
maxime a presiunii la sol (1012 hPa pe 27 mai ora 00.00 UTC) şi valorii minime a 
gradientului temperaturii potenţiale (0.011 K/m).

Valoarea maximă a adâncimii inversiunilor de la ora 00.00 UTC din luna august 
(606 m) a corespuns valorii minime a tăriei inversiunii (0.8ºC) pe 1 august 00.00 UTC, 
iar valoarea maximă a tăriei inversiunilor din 14 august a corespuns valorii maxime a 
gradientului temperaturii potenţiale (0.050 K/m).

Valoarea minimă a tăriei inversiunilor de la ora 00.00 UTC din luna septembrie 
(0.6ºC) a corespuns valorii minime a gradientului temperaturii potenţiale (0.013 K/m) 
şi valorii minime a presiunii la sol (1000 hPa), iar valoarea maximă a gradientului 
temparaturii potenţiale (0.058 K/m) a corespuns valorii maxime a presiunii la sol               
(1025 hPa).

Valoarea minimă a tăriei inversiunilor din radiosondajele din octombrie ora                        
00.00 UTC (0.4 ºC) a corespuns valorii minime a presiunii la sol (998 hPa) şi valorii 
minime a gradientului temperaturii potenţiale (0.012 K/m).

Valoarea minimă a adâncimii inversiunilor din radiosondajele din noiembrie  
ora 00.00 UTC (37 m.) a corespuns valorii minime a tăriei inversiunii (0.2ºC), valorii 
minime a gradientului temperaturii potenţiale (0.014 K/m) şi valorii minime a 
presiunii la sol (1004 hPa) pe 28 noiembrie 00.00 UTC. 
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În anul 2018, în cadrul Laboratorului de Teledetecţie şi Sisteme Informaţionale 
Geografice, cercetările s-au desfăşurat atât în cadrul Programului „Asigurarea Veghei 
Meteorologice şi cercetarea schimbărilor climatice pentru protecţia oamenilor şi 
bunurilor împotriva fenomenelor meteorologice periculoase”, cât şi al proiectelor 
naţionale şi internaţionale.

Cercetările în cadrul Programului „Asigurarea Veghei Meteorologice şi 
cercetarea schimbărilor climatice pentru protecţia oamenilor şi bunurilor împotriva 
fenomenelor meteorologice periculoase” au fost atinse prin realizarea următoarelor 
oviective:

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.

În primul semestru al anului 2018, activitatea s-a axat pe evaluarea rezervelor 
de apă stocate în stratul de zăpadă, începând cu luna octombrie a anului 2017 și până 
la sfârșitul lunii mai 2018, în bazinele hidrografice de interes: Argeş (cu închidere 
Lacul Vidraru), Doftana (închidere Lacul Paltinu), Lotru (închidere Lacul Vidra), 
Bistriţa (închidere Lacul Izvorul Muntelui), Someşul Mic şi Râul Mare. 

Estimarea rezervelor de apă s-a realizat prin urmărirea evoluţiei:

• parametrilor in-situ (date înregistrate la staţiile meteorologice) carac-
teristici stratului de zăpadă: grosime, densitate şi echivalent în apă, în 
bazinele montane în studiu, pe întreaga perioadă a sezonului de iarnă-
primăvară 2017-2018;

• extinderii suprafeţelor acoperite cu zăpadă din imagini satelitare Aqua sau 
Terra (în funcție de acoperirea noroasă), dar și Sentinel-3, din aceeaşi 
perioadă.

Utilizând aceste informații multiple, au fost realizate evaluări ale rezervelor  
de apă din stratul de zăpadă pentru datele de: 20 decembrie 2017, 25 ianuarie,            
28 februarie și 25 martie 2018, când s-au înregistrat ninsori semnificative în  
bazinele hidrografice carpatice menționate. Aceste estimări s-au efectuat pe etaje 
altitudinale şi pentru diferite categorii de terenuri, obţinându-se astfel: volumul  

3 2total de apă (mil.m ) și stratul mediu de apă (l/m ) pentru fiecare etaj altitudinal în 
parte şi pentru întreaga suprafaţă a bazinelor hidrografice în studiu (Argeș, Doftana, 
Bistrița, Lotru, Someșul Mic și Râul Mare). Pentru perioada analizată, cuprinsă       
între 5 noiembrie 2017 și 20 mai 2018 s-au realizat grafice ale evoluţiei stratului de  
zăpadă la stațiile meteorologice monitorizate. Exemplu de caz: Bazinul Hidrografic 
Argeș (fig. 1- 2,   tab. 1). 

Stratul de zăpadă s-a menținut relativ continuu în zonele înalte, la staţiile 
meteorologice aflate la peste 1800-1900 m altitudine, iar analiza multianuală 
realizată pentru perioada 2005-2018 pentru stațiile meteorologice Bâlea-Lac și        
Vf. Omu indică valorile diferite ale grosimii stratului de zăpadă înregistrat, anul 
acesta, la cele 2 stații meteorologice: aproape de medie, pentru stația meteorologică 
Bâlea-Lac, și mult peste medie, pentru Vf. Omu (fig. 3). 

¯

¯
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Fig. 1. Bazinul Hidrografic Argeș și subbazinele componente (zona carpatică)

Fig. 2. Evoluția grosimii stratului de zăpadă în sezonul 2017-2018 
în Bazinul Hidrografic Argeș

Tabelul 1. Rezultatele evaluării din 25 martie 2018 pentru Bazinul Hidrografic Argeş

 
 

 
Denumire Bazin  

Suprafaţă 
totală 

Subbazin
 

Suprafaţă 
teren 

împădurit  

Volum Total 
de 

apă/subbazin  

Strat mediu de 
apă/subbazin

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

1
 

B.h. Arges propriu-zis 
(inclusiv Lacul Vidraru)

 
274.43

 
190.97

 
60,92

 
222

 
2

 
Subbazinul Topolog

 
87.87

 
53.76

 
23,72

 
270

 
3

 

Subbazinul
 Valsan+Dobroneag

 

85.41
 

52.17
 

23,04
 

269,80

4

 

Subbazinul Raul 
Doamnei+Bradului+

 Draghina+Cernat

 

256.43

 

163.23

 

75,45

 

294,24

5

 

Subbazinul Valea lui Stan

 

19.09

 

17.45

 

1,32

 

69,12

6

 

Subbazinul Limpedea

 

7.76

 

6.74

 

0,56

 

72,23
TOTAL 731 484.32 185
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Fig. 3. Evoluția anuală a grosimii stratului de zăpadă 
la stația meteorologică Vf. Omu, 2005-2018

În cea de-a doua jumătate a anului 2018 a fost realizată validarea indicelui 
suprafeţei foliare (LAI), derivat din date satelitare MODIS (produsul MOD12A2), pe 
baza datelor măsurate in-situ, pentru sezonul agricol 2012-2013. 

Măsurătorile in-situ au fost efectuate cu ceptometrul AccuPAR LP-80, cu care se 
calculează LAI pe baza măsurătorilor radiației fotosintetice active (PAR) deasupra și 
sub coronamentul plantelor, alături de alte variabile ce caracterizează acoperirea 
vegetală și poziția soarelui: unghiul zenital, fracția de radiație și parametrul de 
distribuție a suprafeței foliare care variază în funcţie de tipul de cultură analizat 
(porumb și floarea soarelui, în cazul de faţă). 

Etapele de validare au inclus:

• determinarea relaţiei NDVI – LAI calculate din date satelitare (MODIS); 

• determinarea relaţiei LAI măsurat – estimat din date satelitare (MODIS); 

Calculul LAI este destul de dificil de realizat, deoarece relația NDVI – LAI 
variază în funcție de tipul de cultură, de geometria acoperirii vegetale și de 
proprietăţile solului. Din analiza efectuată, s-a observat că variația între NDVI și LAI 
calculată din date satelitare MODIS este polinomială, atât pentru cultura de porumb, 
cât și pentru cea de floarea soarelui (fig. 4), în timp ce LAI calculat din date satelitare 
MODIS variază logaritmic cu LAI măsurat in-situ (fig. 5).

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

În anul 2018 s-a elaborat şi testat metodologia de prelucrare şi analiză a 
produselor şi a imaginilor satelitare din domeniul optic înregistrate de sateliţii 
Sentinel-3 (3A lansat, în 16 februarie 2016, şi 3B lansat în 25 aprilie 2018), folosind 
senzorul SLSTR (Sea and Land Surface Temperature Radiometer), pentru 
supravegherea şi analiza suprafeţelor acoperite cu zăpadă.

Pentru supravegherea şi analiza suprafeţelor acoperite cu zăpadă su fost 
utilizate produse şi imagini satelitare înregistrate de senzorul Sea and Land Surface 
Temperature Radiometer (SLSTR) îmbarcat pe satelitul Sentinel-3. Senzorul SLSTR are 
nouă benzi spectrale, rezoluția spațială este de 500 m pentru benzile spectrale în 
vizibil, infraroșu apropiat și infraroșu scurt și de 1 km pentru canalele termice. Etapele 
de prelucrare primară şi secundară aplicate datelor satelitare sunt:

¯
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Fig. 4. Relaţia NDVI-LAI, din date MODIS

Fig. 5. Relaţia dintre LAI estimat din date MODIS şi LAI măsurat in-situ
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• Procesarea primară a imaginii satelitare recepţionate de senzor, cuprinde 
următorii sub-pași: 

– procesarea pachetelor sursă;

– calibrarea  canalului  infraroșu (pentru  descrierea  relației  liniare  
dintre valorile numerice și radianță);

– calibrarea canalelor VIS/NIR/SWIR (pentru realizarea relației liniare 
dintre semnalul măsurat în fiecare canal și reflectanța suprafeței ce 
trebuie determinată);

– calibrarea temporală;

– stabilirea/calcularea geolocației pentru fiecare pixel.

• Procesarea secundară a imaginii cuprinde următorii sub-pași:

– regridarea fiecărui pixel (prin reșantionare nearest neighbour) într-un 
raster de 1 km pentru canalele în infraroșu termic și un raster de 500 m 
pentru canalele VIS, NIR și SWIR;

– atribuirea de valori pixelilor lipsă;

– clasificarea suprafeței în funcţie de radianţă şi temperatura de 
strălucire;

– realizarea măștilor de nori;

– adăugarea câmpurilor ECMWF specifice meteorologiei ca un sub-grid 
numit „tie-point grid”.

• Realizarea hărţii extinderii stratului de zăpadă se realizează prin:

– Identificarea produsului SLSTR – level 1 RBT, în portalul de acces 
Copernicus, utilizând câmpurile de căutare avansată;

– Prelucrarea produsului SLSTR – level 1 RBT se realizează folosind metode 
software specifice teledetecției şi sistemelor informaţionale geografice;

– Reproiectarea măștilor de nori şi zăpadă în sistemul naţional de proiecție 
Stereo70, pentru a facilita suprapunerea cu alte elemente geografice;

– Clasificarea măştilor de zăpadă şi nori;

– Realizarea hărții extinderii stratului de zăpadă (fig. 6).

Instrumente și tehnici IT pentru implementarea serviciilor facilitate de 
rețea, conform Directivei INSPIRE

Tema are ca scop inițierea și dezvoltarea de instrumente și tehnici IT care să 
permită implementarea serviciilor facilitate de rețea  conforme cu specificațiile 
directivei INSPIRE în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (GEOMET). 
Principalele realizări în 2018 sunt legate de:

INSPIRE (fig. 7). Aceste
· Definirea arhitecturii pentru macro componentele platformei IT ce va găzdui 

serviciile de rețea, conform directivei  macro componente 
urmează specificația generică propusă de ESA pentru platformele de exploatare 
tematică în documentul intitulat "Exploitation Platform Open Architecture". 
Specificațiile sunt compatibile cu normele INSPIRE;

· Crearea unui prototip pentru serviciul de vizualizare interactivă a datelor;

· Crearea unui prototip pentru serviciul de descărcare a datelor și subseturilor 
de date vectoriale și coverage.

¯
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Fig. 6. Harta extinderii stratului de zăpadă, din date sateliatre, din data de 24.01.2018

Fig. 7. Arhitectura platformei IT INSPIRE
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Fig. 8. Distribuţia spațială a Eta din date satelitare (Landsat 8 OLI), 21.06.2017

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

În cadrul temei de cercetare au fost realizate următoarele:

a. Validarea evapotranspirației (Eta) obţinute din date satelitare (Landsat     
8 OLI), prin compararea la nivel de pixel cu valorile de evapotranspirație 
calculate din date  meteorologice măsurate la stațiile agrometeorologice.

Pentru obţinerea Eta din date satelitare, au fost necesare următoarele 
procesări: 

Eta (fig. 8) prin

- convertirea valorilor digitale în radianță și reflectanţă;

- corecția reflectanţă la partea superioară a atmosferei (TOA) în funcție de 
excentricitatea orbitei terestre;

- determinarea indicelui de vegetație diferență normalizată (NDVI);

- determinarea fracției de acoperire cu vegetație (FC);

- determinarea rugozităţii suprafeţei vegetale;

- determinarea indicelui suprafeţei foliare (LAI);

- estimarea înălțimii acoperirii vegetale;

- determinarea albedoului;

- calculul temperaturii la suprafața solului (LST);

- calculul  utilizarea modelul unidimensional SEBS (Surface 
Energy Balance System). 

¯
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Pentru obţinerea Eta din date meteorologice s-a folosit formula Pennman – 
Monteith, bazată pe evaluarea bilanţului energetic. Datele in-situ utilizate pentru 
calcularea Eta sunt: radiaţia netă, temperatura aerului, viteza vântului, tensiunea 
vaporilor de apă etc. Pentru compatibilitatea cu datele satelitare, au fost calculate 
valorile Eta la data achiziției imaginilor satelitare Landsat. Pentru reprezentarea 
spațială a Eta obținută din date măsurate s-a folosit metoda de interpolare 
geostatistică Radial Basis, care, așa cum s-a arătat în studiile anterioare, are o eroare 
mai mică, comparativ cu celelalte metode de interpolare geostatistică.

Pentru validarea produsului Eta din date satelitare s-a folosit ca zonă de studiu 
zona agricolă a comunei Chişelet din județul Călărași, în sudul României, pentru 
sezonul agricol din 2017 (aprile - octombrie). Această metodă a constat în compararea 
valorilor medii, la nivelul zonei de studiu, din cele două surse de date (satelitare și 
meteorologice). Coeficientul de corelație între cele două șiruri de date este 0.97, 
ceea ce indică o puternică corelație între cele două valori (fig. 9).

Data achiziției imaginilor satelitare
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Fig. 9. Variația evapotranspirației medii la nivelul zonei de studiu din date satelitare şi 
meteorologice la data achiziției imaginilor procesate și evapotranspirației actuale medii 

estimate din date satelitare și climatice

b. Analiza evoluţiei vegetaţiei folosind indici de vegetaţie (obţinuţi prin  
prelucrarea datelor satelitare de rezoluţie medie (MODIS) şi înaltă 
(Landsat 8 şi SPOT 7) în funcţie de precipitaţiile atmosferice, înregistrate 
la staţiile meteorologice.

Datele satelitare MODIS (rezoluţie spaţială 500 m) şi Landsat 8 (rezoluţie 
spaţială 30 m în multispectral şi 15 m în panchromatic) au fost prelucrate pentru 
determinarea următorilor indici de vegetaţie: 

- indicele de vegetaţie diferenţă normalizată (Normalized Difference Vegeta-
tion Index - NDVI);

- indicele de apă diferență normalizată (Normalized Difference Water Index - 
NDWI);

- indicele de secetă diferență normalizată (Normalized Difference Drought 
Index - NDDI). 

Datele satelitare SPOT 7 au fost prelucrate pentru determinarea indicilor de 
vegetaţie:

– indicele de vegetaţie diferenţă normalizată - NDVI;

– indicele de vegetaţie verde (Green Vegetation Index - GVI);

– indicele de vegetaţie-sol ajustat (Soil-adjusted Vegetation Index - SAVI).
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Indicele NDVI este frecvent utilizat în monitorizarea secetei, în special pe 
perioada de vară, evidențiind foarte clar perioadele de stres hidric al plantelor.

Indicii determinaţi din date satelitare de medie rezoluţie (MODIS, produsul 
MOD09A1) au fost comparați cu precipitaţiile înregistrate la stațiile meteorologice. 
Exemple de astfel de analize sunt prezentate în figurile 10 şi 11 pentru stațiile 
meteorlogice Braşov și respectiv Sibiu. Vegetaţia este dependentă de temperatură şi 
precipitaţii. Astfel, condiţiile termice şi hidrice optime determină creșterea 
vegetației (valori NDVI mai mari de 0.6, NDWI > 0.3), în timp ce stagnarea sau ofilirea 
acesteia (valori NDVI cuprinse între 0 şi 0.6, NDWI < 0.3) sunt determinate de absenţa 
precipitaţiilor, valori ridicate ale temperaturii aerului, lipsa apei în sol, în strânsă 
corelaţie cu fazele fenologice specifice fiecărei culturi. Răspunsul vegetației la 
precipitații sau la lipsa acestora tinde să aibă o întărziere de 1-2 săptămâni. 

Fig. 10. Evoluția indicilor de vegetației (NDVI şi NDWI) și valorile precipitațiilor, la staţia 
meteorologică Braşov, 14.03-31.10.2015

Fig. 11. Evoluția indicilor de vegetației (NDVI şi NDWI) și valorile precipitațiilor, la staţia 
meteorological Sibiu, 14.03-31.10.2015

Proiectele naţionale şi internaţionale în care au fost implicaţi cercetătorii 
Laboratorului de Teledetecţie şi Sisteme Infomaţionale Geografice, în anul 2018, sunt:

Proiectul ADER 12-1-1 – Sistem informaţional pentru agricultură şi compati-
bilizarea acestuia cu cadastrul general S.I.A.  

Proiectul are drept obiectiv principal crearea unui sistem informaţional pentru 
agricultură şi compatibilizarea acestuia cu Cadastrul General. Administraţia Naţională 
de Meteorologie va proiecta și implementa arhitectura sistemului informaţional 
pentru agricultură. SIA va cuprinde informaţii privind:

¯
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Fig. 12. Interfața clientului cartografic al geoportalului SIA

• Utilizarea terenurilor pe categorii de folosinţă;

•Caracterizarea climatică a fiecărei amenajări de îmbunătăţiri funciare;

• Infrastructura amenajărilor de îmbunătăţiri funciare: componente, starea 
actuală, funcţionalitatea, gradul de utilizarea a acesteia;

• Solurile predominante în amenajările de îmbunătăţiri funciare;

• Clasele de calitate ale solurilor după nota de bonitate şi fertilitatea acestora;

• Recomandări privind îmbunătăţirea funcţionalităţii amenajărilor de 
îmbunătăţiri funciare;

• Recomandări privind măsurile agropedoameliorative sau antierozionale 
necesare;

• Terenurile degradate şi intensitatea degradării.

• Crearea interfeței dintre sistemul informațional și documentele elaborate 
(metodologii, coduri de bune practici, monitorizari etc.) pentru implementarea 
Politicii Agricole Comunitare care utilizează date spațiale;

• Crearea interfețelor cu sistemele informaționale specifice potentialilor utili-
zatori (autorități publice centrale și locale, grupuri de interese publice și private  în 
activități din agricultură), folosind specificațiile serviciilor de rețea definite de 
Directiva INSPIRE;

Principalele realizări în anul 2018 sunt legate de:

Crearea geoportalului SIA. Este componenta care oferă pentru utilizatori 
interfața de acces către resursele proiectului ADER 12-1-1. Aceasta integrează un set 
de servicii de bază precum cele responsabile de autentificarea utilizatorilor, 
descoperirea datelor, vizualizarea datelor, descărcarea datelor și a rezultatelor 
procesării, gestionarea fluxurilor de procesare, monitorizarea resurselor și notificarea 
utilizatorilor și administratorilor platformei (fig. 12).
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Activităţile de cercetare desfăşurate în cadrul Laboratorului de Teledetecţie şi 
Sisteme Informaţionale Geografice în anul 2018 s-au materializat prin lucrări de 
diseminare şi publicarea de articole în reviste ştiinţifice internaţionale, astfel:

Articole publicate

1. Manakos, I., Tomaszewska, M., Gkinis, I., Brovkina, O., Filchev, L., Genc, L., Gitas, 
I.Z., Halabuk, A., Inalpulat, M., Irimescu, A., Jelev, G., Karantzalos, K., Katagis, T., 
Kupkova, L., Lavreniuk, M., Mesaroš, M., Mihailescu, D., Nita, M., Rusnak, T., Stych, 
P., Zemek, F., Albrechtova, J., Campbell, P.K.  (2018), Intercomparison of Global 
and Continental Land Cover Products in South Central and Eastern European Region, 
Remote Sens., 10 (12), 1967, DOI: 10.3390/rs10121967;

2. Angearu, C., Irimescu, A., Mihăilescu, D., Vîrsta, A. (2018), Evaluation of drought 
and fires in the Dobrogea Region, using Modis satellite data, Proceedings of 
Agriculture for Life, Life for Agriculture, 1 (1), 226-245, DOI: 10.2478/alife-2018-
0050;

3. Cheval, S., Constantin, S. (2018), Black Sea impact on its west-coast land surface 
temperature, Theor. Appl. Climatol., 11 (8), e2028, doi: 1007/s00704-018-2454-0;

4. Moldovan, O.T., Constantin, S., Cheval, S. (2018), Drip heterogeneity and the 
impact of decreased flow rates on the vadose zone fauna in Ciur-Izbuc Cave, NW 
Romania, Ecohydrology, doi: 10.1002/eco.2028.

Lucrări de diseminare a activităţilor realizate în cadrul LTSIG în 2018:

1. Ardelean, F., Török-Oance, M., Irimescu, A., Voiculescu, M., Milian, N., Snow 
avalanches and related hazard, based on high-resolution satellite images, in 
Făgăraș Mountains, International Conference An inventory towards a new National 
Park, 10-11.12.2018, București;

2. Angearu, C., Irimescu, A., Mihăilescu, D., Catană, S., Contribuții la analiza secetei 
din Câmpia Bărăganului pe baza imaginilor satelitare Modis, Sesiunea Anuală de 
Comunicări Științifice a Administrației Naționale de Meteorologie, 14-16.11.2018, 
București;

3. Crăciunescu, V., Nerțan, A.T., Alexandru, D., Mihăilescu, D., ROSAOL: Portal pentru 
informaţii de sol în România, Sesiunea Anuală de Comunicări Științifice a 
Administrației Naționale de Meteorologie, 14-16.11.2018, București;

4. Mihăilescu, D., Stăncălie, G., Irimescu, A., Catană, S., Nerțan, A.T., Crăciunescu, 
V., Angearu, C., Produse derivate din date satelitare Sentinel-3 utilizate pentru 
studii de meteorologie şi protecţia mediului, Sesiunea Anuală de Comunicări 
Științifice a Administrației Naționale de Meteorologie, 14-16.11.2018, București;

6. Irimescu, A., Stăncălie, G., Diamandi, A., Mihăilescu, D., Solberg, R., Salberg, A.B., 
Due Trier, Ø., Use of satellite-based products for snow monitoring in Romania, 
Workshop: Towards a better harmonization of snow observations, modeling and data 
assimilation in Europe, organizat în cadrul Acţiunii COST ES1404: A European 
network for a harmonised monitoring of snow for the benefit of climate change 
scenarios, hydrology and numerical weather prediction, 30-31.10.2018, Budapesta, 
Ungaria;

5. Cheval, S., Haliuc, A., Antonescu, B., Tiscovschi, A., Dumitrescu, A., Tat̆ ui, F., 
Dobre, M. (2018) Informati̦ i meteorologice în presa scrisă românească din secolul al 
XIX-lea (1885-1900), Sesiunea Anuală de Comunicări Științifice a Administrației 
Naționale de Meteorologie, 14-16.11.2018, București;

¯

¯
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7. Irimescu, A., Mihăilescu, D., Stăncălie, G., Crăciunescu, V., Nerțan, A.T., Catană, 
S., Angearu, C., Use of Sentinel constellation for flood monitoring. Study case in 
Romania, International Symposium on symbolic and numeric algorithms for 
Scientific Computing, Geoinformatics Workshop, 20.09.2018, Timişoara;

9. Irimescu, A., Crăciunescu, V., Angearu, C., Dumitrescu, A., Bojariu, R., Sattelite 
based geoportal for drought monitoring and analysis, International Symposium on 
symbolic and numeric algorithms for Scientific Computing, Geoinformatics 
Workshop, 20.09.2018, Timişoara;

10. Nerțan, A.T., Stăncălie, G., Irimescu, A., Angearu, C., Mihăilescu, D., Crăciunescu, 
V., Satellite based vegetation indices analysis for grasslands assessment over 
Carpathian regions, Montane and alpine grasslands under climate change – Ways in a 
sustainable future, 18-20.09.2018, Garmisch-Partenkirchen, Germania;

14. Angearu, C., Irimescu, A., Mihailescu, D., Vîrsta, A. (2018), Evaluation of drought 
and fires in the Dobrogea Region, using Modis satellite data, Conferinţa 
Internaţională "Life for Agriculture, Agriculture for Life", 7-9.06.2018, București;

11. Cheval, S., Žák, M., Dumitrescu, A., Ciobotaru, A.M., Zahradnicek, P., Matzarakis, 
A. (2018), Human-biometeorological comfort assessment in relation to synoptic 
scale atmospheric circulation in Bucharest and Prague, EMS Annual Meeting: 
European Conference for Applied Meteorology and Climatology, 3-7.09.2018, 
Budapesta, Ungaria;

12. Cheval, S., Haliuc, A., Antonescu, B. (2018), Reconstructing the climate of the 19th 
century from newspaper information, EMS Annual Meeting: European Conference 
for Applied Meteorology and Climatology, 3-7.09.2018, Budapesta, Ungaria;

13. Žák, M., Cheval, S., Dumitrescu, A. (2018), Urban heat island under various 
synoptic scale atmospheric circulation in the central and south-eastern Europe – 
comparison of Prague and Bucharest, 3-7.09.2018, Budapesta, Ungaria;

15. Cheval, S., Dumitrescu, A., Ciobotaru, A.M., Matzarakis, A. (2018), Human-
biometeorological assessment of the urban heat island in Bucharest (Romania), 
European Geosciences Union General Assembly, 8–13.04.2018, Vienna, Austria;

16. Cheval, S., Sandric, I., Ioja, C., Dumitrescu, A., Onose, D., Vanau, G. (2018), The 
influence of urban lakes on the land surface temperature – a remote sensing 
assessment, European Geosciences Union General Assembly 8–13.04.2018, Vienna, 
Austria;
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În cadrul Sistemului  Naţional de Telecomunicaţii  Meteorologice sunt  
asigurate conexiunile şi transferurile operative ale datelor primare şi prelucrate, în 
întreaga reţea meteorologică naţională, precum şi interconectarea Administraţiei 
Naţionale de Meteorologie, ca NMC (National Meteorological Centre), cu Reţeaua 
Globală de Telecomunicaţii GTS a OMM, realizându-se astfel transferul operativ al 
datelor meteorologice pentru asigurarea  îndeplinirii obligaţiilor ce revin ţării noastre 
ca membră a OMM.

Activităţile operative specifice din cadrul sistemului respectă protocoalele, 
procedurile și reglementările tehnice ale OMM, fiind  legate de administrarea şi 
exploatarea sistemului de telecomunicaţii naţional şi internaţional  pentru fluxul 
operativ al datelor meteorologice.

Prin infrastructura naţională  de telecomunicaţii, datele meteorologice sunt 
colectate de la amplasamentul staţiilor sinoptice, sunt transmise la Serviciile 
Regionale de Prognoză a Vremii (SRPV), acolo unde mesajele sunt validate/corectate 
regional, se formează apoi produsele colective regionale care sunt trimise mai 
departe către Centrul Naţional de Prognoză Meteorologică(CNPM). De la amplasa-
mentele radar,  prin sistemele de telecomunicaţii, produsele radar generate  sunt 
transmise operativ la Serviciul Regional de Prognoză a vremii (SRPV) asociat  şi mai 
departe către Centrul Naţional.  De la Centrul Naţional, sunt transmise către  SRPV-uri 
date şi produse meteo necesare pentru elaborarea prognozelor meteorologice locale, 
ca de exemplu: date de suprafaţă şi aerologice naţionale şi din GTS, produse de la 
sateliţii meteorologici, produse radar la nivelul întregii tări, produse GRIB din 
modelele meteorologice etc.

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 canalele de date şi conexiunile aşa cum sunt prezentate  în figura1.  Această 
reţea de comunicaţii  de date meteorologice este dimensionată astfel încât să asigure 
tot traficul de date meteo bidirecţional între diversele tronsoane ale reţelei spre/de 
la Centrul Operaţional de Prognoză - COF.

Reţeaua WAN - VSAT  a fost soluţia principală folosită în anul 2018 de conectare 
în rețea, pentru 4 amplasamente radar (Bârnova, Medgidia, Târnăveni şi Oradea),       
6 Servicii Regionale de Prognoză a Vremii (Bacău, Constanta, Sibiu, Cluj, Timişoara şi 
Craiova) şi Centrul Național de Prognoză Meteorologică Bucureşti, fiind o reţea full-
duplex  cu 11 noduri.

Pentru o disponibilitate foarte mare a reţelei WAN de comunicaţii de date,  se 
foloseşte  o soluţie de backup printr-un VPN (Virtual Private Network), furnizat de un 
operator naţional, care asigură aceleaşi conexiuni ca şi reţeua VSAT. Acest VPN este 
extins până la nivelul staţiilor meteorologice, asigurându-se astfel colectarea mult 
mai rapidă a datelor meteorologice la nivelul fiecarui Centru Regional.

Conexiunile în cadrul  sistemului naţional de telecomunicaţii sunt prezentate 
în figura1.

Administraţia Naţională de Meteorologie este conectată la Reţeaua Globală  
de Telecomunicaţii GTS a OMM prin infrastructura Reţelei Regionale de Comunicaţii  
de Date Meteorologice – RMDCN (Regional Meteorological Data Communication 
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Fig. 1

Network). În cadrul GTS, prin RMDCN, NMC București are conexiuni cu WMC (World 
Meteorological Centre) Moscova, cu RTH (Regional Telecommunication Hub) Sofia, cu 
RTH Offenbach şi cu Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Durată Medie 
(ECMWF). Legatura cu Centrul Regional Offenbach, pentru transfer operativ de date 
meteo între Sistemele Automate de Comutare de Mesaje ale celor două centre, a fost 
realizată în anul 2018, fiind deosebit de importantă pentru România, având în vedere 
că RTH Offenbach este în acelaşi timp şi un centru GISC

 în Sistemul de Informaţii WMO (WIS). Obligaţiile Centrului Naţonal 
Bucureşti în cadrul  sunt realizate prin transferul operativ al datelor esenţiale 
(format TAC şi TDCF) direct către GISC Offenbach. 

Prin toate conexiunile de date cu centrele menţionate sunt  recepţionate   
date şi produse meteorologice din reţeaua OMM, de interes pentru România, sub 
diferite formate standard: TAC(ASCII), TDCF(BUFR), GRIB, T4 Dfax. Totodată, prin 
aceste conexiuni GTS, este  asigurată şi transmiterea  operativă de buletine SYNOP, 
TEMP şi CLIMAT naţionale pentru fluxul global şi regional de telecomunicaţii 
meteorologice, cu respectarea programelor  şi obligaţiilor ce revin Centrului Naţional 
Meteorologic Bucureşti, în cadrul OMM, transmiterea  datelor realizându-se operativ, 
oră de oră,  atât în cod TAC (Traditional Alphanumeric Codes) cât şi în cod TDCF    
(Table Driven Code Forms).

 (Centru Global al Sistemului   
de Informaţii)

WIS
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Principalele date primare/brute din Baza de Date a Administrației Naționale de 
Meteorologie încărcate în cursul anului 2018 sunt:

Ø date climatologice generale (orele de observație 00, 06, 12, 18) și de sinteză de la 
158 stații automate în funcțiune, orare/zilnice/lunare, anul 2018, validate; 

Ø date operative sinoptice  (orare) de la 158 stații pentru anul 2018, validate formal;

Ø date operative pluvio zilnice de la 64 posturi pentru anul 2018, validate formal;

Ø date orare privind durata de stralucire a soarelui de la 151 de stații meteorologice 
pe anul 2018 validate;

Ø date zilnice privind precipitaţiile, stratul de zăpadă şi fenomenele de la                            
64 de posturi pluviometrice pe anul 2018 validate; 

Ø date istorice TM6 (date privind durata orară de strălucire a soarelui de la înfiinţarea 
staţiei până la automatizarea acesteia) de la 19 staţii meteorologice;

Ø date brute din 10 în 10 minute pentru principalii parametri meteorologici de la   
147 stații automate pentru anul 2018;

Ø date brute de precipitații pe 1 minut de la 136 stații meteorologice automate 
pentru sezonul cald 2018.

Anul 2018 s-a caracterizat prin:

· Activitatea de întreținere și administrare a serverelor de baze de date, a sistemelor 
de gestiune baze de date, a serverelor de aplicații și a aplicațiilor gestionate de către 
laboratorul LPABD.

· Monitorizarea stocării datelor de observații de suprafață în două Baze de Date 
(Climatologică și Operativă), monitorizarea corecțiilor SMAC realizate pe fluxul lent 
de date, corectarea datelor din baza de date operativă, date sursă pentru calculul 
datelor climatologice.

· Realizarea încărcării în baza de date, a calculării și verificării datelor climatologice.

· Digitizarea datelor de durată de strălucire a soarelui de la 19 stații din cele                        
144 de stații la care s-a evaluat că poate fi extinsă seria de date din Baza de Date 
Climatologică pe baza documentelor de arhivă Tm6.

· Preluarea și încărcarea în bazele de date a datelor meteorologice din fluxul lent de 
date TM2/TM6 și a datelor de precipitații pe un minut disponibile.

· 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 realizat configurările pentru 5 noi stații meteorologice care au fost 
incluse în fluxul operativ de date meteorologice;

- s-au realizat scripturi noi și/sau s-au actualizat cele operaționale în vederea 
gestionării automate a transmiterii și stocării datelor meteorologice;

- s-au actualizat aplicațiile de încărcare a datelor climatologice cu noi criterii 
de verificare și s-au automatizat operațiile de stocare a acestora în bazele de 
date.
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Pe parcursul anului 2018, obiectivele stabilite a se derula în cadrul 
programului A - “Asigurarea Veghei Meteorologice; A.IV “Exploatarea şi întreţinerea 
sistemului naţional de comunicaţii şi informatică”, tema A.IV.6 “Desfăşurarea 
programului de educaţie şi pregătire profesională, evaluare şi certificare de 
competenţe a personalului din meteorologie” au fost atinse, desfășurându-se 
următoarele programe: 

A. 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 SNM (Școala Națională de Meteorologie) în   
perioada  30 aprilie – 28 octombrie 2018, iar la aceasta au participat un număr de   
92 de angajați ai Administrației Naționale de Meteorologie, dintre care  49 de angajați 
cu studii superioare respectiv 43 angajați cu studii medii.

B. 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 SNM (Școala Națională de Meteorologie) în 
perioada 30 aprilie – 18 august 2018, iar  la acesta au participat un număr de            
4 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 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, 
materiale disponibile pe platforma SNM. La finalul programului, participanții au 
susținut testări de auto-evaluare aferente capitolelor parcurse individual. Testările    
s-au susținut online pe platforma SNM.

C. Formare de Bază (PFB) - s-a desfășurat în perioada 25 august –                 
25 noiembrie 2018, iar la acesta 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 îsi desfăşoară activitatea profesională. Rezultatele preliminarii ale proiectelor 
au fost prezentate oral în zilele de 14 și 15 noiembrie în cadul Sesiunii Științifice    
Anuale de Comunicări, în fața comisiei științifice de evaluatori a Școlii Naționale de 
Meteorologie, iar varianta finală a acestora, în data de 19 decembrie 2018. După 
prezentarea proiectelor, celor ce au absolvit le-au fost emise de către Școala 
Națională de Meteorologie adeverințe prin intermediul cărora li se certifică 
participarea și absolvirea programului de pregătire profesională la care au participat.

D. Formare Conexă Complementară (FCC)/ Formare de Specialitate (FS)

Stagii de formare și specializare în domeniul meteorologiei și în domenii 
conexe:

• meteorologie montană;
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• climatologie;

• meteorologie sinoptică;

• interpretarea imaginilor radar si satelit;

• modelare numerică;

• verificarea prognozelor numerice.

(1) În zilele de 26 și 27 aprilie s-a desfășurat cursul “Tehnici de comunicare cu mass-
media”, curs organizat în cadrul Programului de Formare de Specialitate. Acesta a 
avut loc la sediul central al Administrației Naționale de Meteorologie – sala 
Heroveanu, lector a fost Dr. Elena Cordoneanu și s-a adresat angajaților  
Administației Naționale de Meteorologie care își desfășoară activitatea 
profesională în cadrul CNPM București, în Centrele Regionale Teritoriale de 
Prognoză. La acest curs au participat  18 persoane (3 din cadrul CNPM București și 
15 din cadrul Centrelor Regional Teritoriale de Prognoză).

(2) În perioada 29-31 mai s-a desfășurat cursul de “Meteorologie Mezoscalară          
și Convecție”, curs organizat în cadrul Programului de Formare de Specialitate. 
Acesta a avut loc la sediul central al Administrației Naționale de Meteorologie  – 
sala Heroveanu, iar lectori ai cursului au fost Dr. Elena Cordoneanu, Dr. Sorin 
Burcea, Dr. Daniel Cărbunaru și Dr. Gabriela Băncilă. La acest curs au participat    
20 de persoane (8 din cadrul CNPM București și 12 din cadrul Centrelor Regional 
Teritoriale de Prognoză).

(3) În perioada 06 - 08 iunie s-a desfășurat partea a doua a cursului de “Meteorologie 
Mezoscalară și Convecție”, curs organizat în cadrul Programului de Formare de 
Specialitate. Acesta a avut loc la sediul central al Administrației Naționale de 
Meteorologie – sala Heroveanu, iar lectori ai cursului au fost Dr. Elena Cordoneanu, 
Dr. Sorin Burcea, Dr. Daniel Cărbunaru și Dr. Gabriela Băncilă. La acest curs au 
participat 20 de persoane (8 din cadrul CNPM București și 12 din cadrul Centrelor 
Regional Teritoriale de Prognoză).

E. Practică în producție în domeniul meteorologiei pentru studenții și   
elevii din sistemul educațional formal. Pe parcursul lunii august, prin intermediul 
Școlii Naționale de Meteorologie, o studentă a Facultății de Geografie din cadrul 
Universității București și-a exprimat dorința de a realiza un stagiu de practică în  
cadrul Administrației Naționale de Meteorologie, în departamentele de Prognoze 
Meteorologice și în Laboratorul de Nowcasting. Pe parcursul perioadei de practică, 
aceasta a discutat cu specialiştii în domeniul meteorologiei de la care a obţinut 
informaţii importante cu privire la subiecte de actualitate şi interes major din punct 
de vedere ştiinţific în domeniul meteorologiei.

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

În continuarea anilor 2016 și 2017, pe parcursul anului 2018, ținându-se seama 
de evoluția rapidă a științei, s-a hotărât revizuirea majoră a tematicii (bibligrafiei) 
programelor de pregătire profesională ce s-au desfășurat în anul 2018, fiind adăugate 
cursuri noi și aplicații practice, de importanță și actualitate științifică în domeniul 
meteorologiei, în contextul în care în ultimii ani fenomenele severe cu potențial 
distructiv ridicat sunt tot mai frecvente. Printre cursurile ce au fost adăugate amintim 
cursurile intitulate:

• Tehnici de Nowcasting;
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• RADAR în meteorologie, erori și limitări;

• Algoritmi RADAR;

• Radarul meteorologic și fenomenele convective;

• Noțiuni privind formarea grindinei, identificarea și estimarea dimensiunii 
grelonului de grindină cu ajutorul RADARULUI meteorologic;

• Tornade - formare, clasificare și identificare;

• Imagini sateliare și fenomene meteorologice severe.

 Materiale adăugate sunt disponibile pe platforma online a Școlii Naționale de 
Meteorologie și pot fi accesate de către toți angajații Administrației Naționale de 
Meteorologie ce își desfășoară activitatea profesională în departamentul de    
Prognoze Meteorologice, Modelare Numerică, Climatologie sau în departamentele de 
cercetare.

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 specialiştii în domeniul meteorologiei, de la care obţin informaţii 
importante cu privire la subiecte de actualitate şi totodată de interes major din punct 
de vedere ştiinţific.

Astfel, pe parcursul anului 2018 au avut loc 33 de vizite, după cum urmează:

• în data de 01 februarie, vizita unui grup de 22 de elevi, din cadrul unității de  
învățământ “Colegiul Național Emil Racoviță” – București, însoțit de un cadru didactic;

• în data de 01 februarie, vizita unui grup de 6 elevi, din cadrul unității de 
învățământ “Școala Gimnazială Echilibria Montesori” –București, însoțit de un cadru 
didactic;

• în data de 21 februarie, vizita unui grup de 47 de elevi din cadrul unității de 
învățământ “Liceul Pedagogic Anastasia Popescu” – București, însoțit de un cadru 
didatic;

• în data de 22 martie, vizita unui grup de 55 de copii din cadrul unității de  
învățământ “Grădinița Benesis'' –București, însoțit de opt cadre didactice;

• în data de 22 martie, vizita unui grup de 60 de elevi din cadrul unității de 
învățământ “Școala Gimnazială Genesi” – București, însoțit de un cadru didactic;

• în data de 26 martie, vizita unui grup de 25 de elevi din cadrul unității de  
învățământ “Școala Gimnazială Sfântul Andrei”– București, însoțit de un cadru 
didactic;

• în data de 26 martie, vizita unui grup de 45 de elevi din cadrul unității de  
învățământ “Școala Gimnazială Nr.52” –București, însoțit de un cadru didactic;

• în data de 27 martie, vizita unui grup de 45 de elevi din cadrul unității de  
învățământ “Școala Gimnazială Eroilor Lipănești” – județul Prahova, însoțit de cinci 
cadre didactice;

• în data de 28 martie, vizita unui grup de 30 de elevi din cadrul unității de  
învățământ “Liceul Pedagogic Ioan Petruș” – județul Ilfov, însoțit de un cadru didactic;

• în data de 29 martie, vizita unui grup de 40 de elevi din cadrul unității de  
învățământ “Școala Gimnazială Tudor Arghezii” – București, însoțit de trei cadre 
didactice;

• în data de 30 martie, vizita unui grup de 31 de elevi, din cadrul unității         
de  învățământ “Școala Gimnazială Gheorghe Costescu” – județul Prahova, însoțit de   
un cadru didactic;

Școala Naţională de Meteorologie
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• în data de 13 aprilie, vizita unui grup de 35 de elevi, din cadrul unității de 
învățământ “Colegiul Național George Coșbuc” –București, însoțit de un cadru 
didactic;

• în data de 17 aprilie, vizita unui grup de 40 de elevi, din cadrul unității de 
învățământ “Liceul Timoftei Cipariu” – București, însoțit de un cadru didactic;

• în data de 18 aprilie, vizita unui grup de 49 de elevi, din cadrul unității de 
învățământ “Școala Gimnazială Darvani” – județul Prahova, însoțit de două cadre 
didactice;

• în data de 08 mai, vizita unui grup de 7 elevi din cadrul unității de   
învățământ “Școala Mark Twain” – București, însoțit de un cadru didactic;

• în data de 16 mai, vizita unui grup de 30 elevi, din cadrul unității de 
învățământ “Liceul Pedagogic Sfinții Trei Ierarhi” – București, însoțit de un cadru 
didactic;

• în data de 22 mai, vizita unui grup de 30 de elevi, din cadrul unității de 
învățământ “Școala Gimnazială Nr.31” – București, însoțit de un  cadru didactic;

• în data de 22 mai, vizita unui grup de 30 de elevi, din cadrul unității de 
învățământ “Colegiul Național Emil Racoviță” – București, însoțit de un cadru didactic;

• în data de 24 mai, vizita unui grup de 35 de copii, din cadrul unității de 
învățământ “Grădinița Peștișorul de Aur” –București, însoțit de două cadre didactice;

• în data de 04 iunie, vizita unui grup de 16 elevi, din cadrul unității de 
învățământ”Liceul Teoretic Școala Mea” - București, însoțit de un cadru didactic;

• în data de 05 iunie, vizita unui grup de 15 elevi, din cadrul unității de 
învățământ”Liceul Teoretic Școala Mea” - București, însoțit de un cadru didactic;

• în data de 20 iunie, vizita unui grup de 20 de elevi, din cadrul unității de 
învățământ “Școala Filipenii de Pădure” – județul Prahova, însoțit de un cadru 
didactic;

• în data de 20 iunie, vizita unui grup de 25 elevi, din cadrul unității de 
învățământ “Liceul Teoretic Filipenii de Pădure” – județul Prahova, însoțit de un cadru 
didactic;

• în data de 3 iulie vizita unui grup de 30 de studenți, din cadrul unității de 
învățământ Facultatea de îmbunătățiri funciare și ingineria Mediului din cadrul   
USAMV -București. Grupul a fost însoțit de un cadru didactic;

• în data de 03 iulie vizita unui grup de 20 de elevi, din cadrul unității de 
învățământ Liceul Tehnologic Constantin Brâncuși- București. Grupul a fost însoțit de   
1 cadru didactic;

• în data de 09 iulie vizita unui grup de 44 de studenți din cadrul unității de 
învățământ Facultatea Geografie -București. Grupul a fost însoțit de un cadru 
didactic;

• în data de 18 octombrie vizita unui grup de 30 de elevi, din cadrul unității      
de învățământ  Școala Generală I.G.Duca, sector 5, București. Grupul a fost însoțit de  
un cadru didactic;

• în data de 23 octombrie vizita unui grup de 45 de elevi, din cadrul unității de 
învățământ Liceul Tehnologic Dumitru Dumitrescu –Buftea, județul Ilfov. Grupul a fost 
însoțit de două cadre didactice;

• în data de 30 octombrie vizita unui grup de 45 de studenți din cadrul unității  
de învățământ UASMV din București – Facultatea de inginerie și Gestionare a 
Produselor Agricole. Grupul a fost însoțit de un cadru didactic;
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• în data de 31 octombrie vizita unui grup de 30 de elevi, din cadrul unității      
de învățământ Liceul Teoretic Nichita Stănescu din București. Grupul a fost însoțit de   
un cadru didactic;

• în data de 02 noiembrie vizita unui grup de 30 de elevi, din cadrul unității      
de învățământ liceul teoretic Videle – județul Teleorman. Grupul a fost însoțit de         
un cadru didactic;

• în data de 05 noiembrie vizita unui grup de 18 copii, din cadrul unității          
de învățământ Kindergarden – din București. Grupul a fost însoțit de două cadre 
didactice;

• în data de 22 noiembrie vizita unui grup de 27 de elevi, din cadrul unității      
de învățământ Liceul Viaceslav Harnaj, sector 1 - București. Grupul a fost însoțit de      
două cadre didactice.
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Programe/Proiecte Naționale 

și Internaționale

ADER 12.1.1: Sistem informațional pentru agricultură și compatibilizarea acestuia 
cu cadastrul general S.I.A.

ADER 12.3.1: Portal pentru informații de sol "în oglindă" cu cel realizat de Centrul 
Comun de Cercetare (JRC) la nivel European

ANTIGRINDINĂ

În cadrul acestui proiect, Administraţia Naţională de Meteorologie va proiecta 
și implementa arhitectura sistemului informaţional pentru agricultură. SIA va 
cuprinde informaţii privind utilizarea terenurilor pe categorii de folosinţă, 
caracterizarea climatică a fiecărei amenajări de îmbunătăţiri funciare, 
infrastructura amenajărilor de îmbunătăţiri funciare, precum și recomandări 
privind îmbunătăţirea funcţionalităţii amenajărilor de îmbunătăţiri funciare, 
măsurile agropedoameliorative sau antierozionale necesare, terenurile 
degradate şi intensitatea degradării.

Rezultatele obținute sunt următoarele: crearea interfeței dintre sistemul 
informațional și documentele elaborate pentru implementarea Politicii 
Agricole Comunitare care utilizeaza date spațiale; crearea interfețelor cu 
sistemele informaționale specifice potențialilor utilizatori conform 
specificațiilor din Directiva INSPIRE; crearea geoportalului SIA, care oferă 
interfața de acces către resursele proiectului.

Proiectul are trei obiective majore: realizarea unui buletin agrometeorologic 
săptămânal pentru monitorizarea stării de vegetație; elaborarea de hărţi 
tematice privind intensitatea unităţilor de arșiță şi frig, indicele de 
împrimăvărare, data medie de înflorire şi maturitate; elaborarea de scenarii 
climatice (2021-2050) bazate pe experimentele numerice din baza de date 
EUROCORDEX şi identificarea măsurilor de adaptare a tehnologiilor agricole la 
nivel regional prin modele de „vreme-recoltă”. În anul 2018, s-au elaborat 
hărțile cu indicii și parametrii agrometeorologici, în scopul punerii la dispoziție 
a acestora în Geoportalul ROSOL.

Rolul Administrației Naționale de Meteorologie este de a asigura transmisia 
datelor și informațiilor meteorologice necesare desfășurării activității 
antigrindină și stimularea precipitațiilor la nivel național. În cadrul acestui 
proiect, Administraţia Naţională de Meteorologie furnizează în timp real 
informațiile meteorologice necesare activității de intervenții active în 
atmosferă (prognoze specializate cu intervale diferite de anticipaţie, sondaje 
aerologice, imagini satelitare specializate în evidențierea convecţiei şi a 
convecţiei profunde în spectru vizibil și infraroșu, produse radar specializate). 
De asemenea, furnizează softurile necesare vizualizării informațiilor 
meteorologice la unitățile de comandă ale Sistemului Național  Antigrindină și 
de creștere a precipitațiilor; evaluează eficiența activității Sistemului prin 
efectuarea de măsurători privind căderile de grindină și cantitățile de 
precipitații în stațiile meteorologice din vecinătatea tuturor zonelor de 
protecție în care se fac intervenții active în atmosferă; realizează studiile 
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necesare creșterii eficienței activității antigrindină și stimulării precipitațiilor; 
asigură pregătirea profesională a personalului angajat în activitatea de 
antigrindină și de stimulare a precipitațiilor. 

Obiectivul principal al proiectului privește integrarea, adaptarea și 
îmbunătățirea tehnologiilor existente într-un cadru consistent și robust, pentru 
a furniza servicii privind managementul apei de irigat în cele mai multe regiuni 
agricole din Europa și zona mediteraneană, cu perspectiva utilizării la nivel 
global. În acest scop, au fost considerate patru studii de caz din Italia, Spania, 
România și Maroc pentru a testa produsele MOSES, de a evalua modul în care 
aceste servicii conduc la îmbunătățirea serviciilor referitoare la irigații și, în 
general, la politica managementului apei. Activităţile specifice ale 
Administraţiei Naţionale de Meteorologie au vizat: crearea unei baze de date 
meteorologice zilnice pentru  România la rezoluție spațială fină (1kmx1km) 
pentru mai mulți parametri climatici, pentru două arii pilot selectate pentru 
România; dezvoltarea de modele statistice de downscaling pentru proiecția la 
scară fină (1kmx1km) a prognozei meteorologice sezoniere elaborate de 
ECMWF la nivelul ariilor de test selectate; coordonarea, în cadrul consorțiului, 
a activității de prognoză sezonieră; adaptarea modelului de bilanț al apei în sol 
existent în cadrul Administraţiei Naţionale de Meteorologie (elaborarea 
versiunii în limbajul R) pentru a fi rulat automat la rezoluție spațială fină ca 
produs alternativ la cel propus pentru platforma MOSES; analiza produselor 
platformei MOSES referitoarea la apa folosită la irigații pentru ferma Movila. 

Proiectul are ca obiectiv principal atenuarea impactului secetelor și 
inundațiilor la nivelul bazinului hidrografic şi îmbunǎtǎţirea prognozei și 
avertizării timpurii ale secetei și inundațiilor este esențială pentru 
îmbunătățirea adaptării la schimbările climatice.

Cele două activități principale din cadrul proiectului constau în: îmbunătățirea 
reducerii impactului secetei și a inundațiilor la nivelul bazinelor hidrologice; 
generarea mai multor indici de secetă adecvați și operativi pentru evaluarea 
rolului ecosistemelor și a comunităților de vegetație în atenuarea impactului 
inundațiilor și a secetei.

Proiectul are ca obiectiv principal protecția resurselor de apă împotriva 
impactului negativ al utilizării terenurilor și a schimbărilor climatice. 

Principalele activități din cadrul proiectului sunt: dezvoltarea unui sistem de 
avertizare pentru evaluarea fenomenelor extreme (inundații și secete), în 
scopul îmbunătățirii gestionării resurselor de apă și de prevenire a riscului de 

MOSES – 

www.moses-project.eu

IMDROFLOOD – Îmbunǎtǎțirea avertizǎrilor timpurii, prognozei și atenuǎrii 
efectelor secetei și inundațiilor pe baza indicatorilor hidro-climatici în  
timp real 

http://imdroflood.meteoromania.ro/home-ro/home-ro

CAMARO-D – Cooperating towards Advanced MAnagement ROutines for land use 
impacts on the water regime în the Danube River Basin

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/camaro-d

Managing crOp water Saving with Enterprise Services 
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dezastre în zona bazinul râului Olt; realizarea unui sistem de avertizare la mai 
multe scări temporale (avertizare timpurie, prognoză sezonieră, estimări 
anuale). 

Printre rezultatele proiectului se numără și elaborarea unui "Plan transnațional 
de dezvoltare de utilizare a terenurilor" (LUDP), care oferă o imagine strategică 
pentru o protecție durabilă a resurselor de apă și diminuarea riscului de 
inundații. 

Obiectivul principal al proiectului este implementarea unui sistem suport 
decizional pentru managementul resurselor de apă în agricultură, utilizând 
date   in-situ și satelitare. Pentru aceasta, în cadrul proiectului s-a creat un 
model complex în care măsurători izolate ale evapotranspirației reale (ET) și 
ale umidității solului obținute la nivelul unor parcele se vor corela cu 
rezultatele reale ale ET obținute din date satelitare de rezoluție înaltă și 
hiperspectrale. 

Proiectul are ca scop principal integrarea metodologiilor și rutinelor într-un 
sistem de suport decizional (DSS), care va servi pentru a gestiona unui număr 
mare de date (analiza seturilor mari de date – Big Data Analysis) și pentru a oferi 
recomandări de irigare către utilizatorii finali. 

Principalele rezultate ale proiectului sunt: realizarea unei baze de date 
climatice, GIS şi satelitare pentru aria pilot a Proiectului; stabilirea  
procedurilor optime de analiza şi procesare a datelor climatice şi       
satelitare; protocoale pentru estimarea normelor de irigare bazate pe 
modelare climatică şi prognoza meteo; elaborarea harţilor de 
evapotranspiraţie din date satelitare utilizând modelul de bilanţ al apei 
(SEBAL), având ca date de intrare date climatice, date satelitare şi măsurători 
in-situ; identificarea potenţialilor beneficiari pentru exploatarea rezultatelor 
sistemului decizional suport (DSS). 

Proiectul are ca obiectiv principal dezvoltarea de noi servicii de     
monitorizare a secetei și mecanisme de utilizare. Activitățile din cadrul 
proiectului constau în: îmbunătățirea sistemului de monitorizare agro-
meteorologic, în scopul elaborării de prognoze/avertizări în timp real      
pentru factorii de decizie și practicienii din domeniile gestionării resurselor    
de apă și agriculturii; elaborarea hărților de hazard pentru secetă bazate       
pe utilizarea unei infrastructuri geospațiale informații, stocate în bazele de 
date GIS; evidenţierea fenomenului de secetă în vederea consolidării 
capacității României de a aborda prioritățile majore pentru perioada de 
programare 2014-2020, în consecință, concentrându-se pe punerea în aplicare 
a proiectelor de reabilitare și dezvoltare a infrastructurii de îmbunătățiri 
funciare și asigurarea accesului la apă pentru irigații în zonele afectate de 
deficitul resurselor de apă, unde seceta s-a intensificat în mod accentuat în 
ultimii ani. 

IRIDA – 
implement a decision support system on the management of water 
resources in agriculture 

http://irida.grupoinnovati.com/

DRIDANUBE – Drought Risk in the Danube Region 

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/dridanube

Innovative methods based on data and satellite techniques used to 
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Rezultatele au constat în pregătirea unui protocol unic pentru riscul la secetă, 
bazat pe mecanismul de protecţie civilă, și îmbunătăţirea modului de răspuns 
la riscul de secetă în regiunea Dunării. 

Obiectivul principal vizează studierea temperaturii suprafeței active în mediul 
urban.

Principalele activități din cadrul proiectului constau în prelevarea valorilor de 
temperatură a suprafeței active obținute din diferite produse satelitare în 
mediul urban, intercompararea rezultatelor și utilizarea integrată a produselor 
satelitare pentru studierea insulei de căldură urbană. Rezultatele previzionate 
constau în: estimarea spațio-temporală a temperaturii suprafeței active în 
mediul urban, obținută prin combinarea unor produse satelitare; evaluarea 
caracteristicilor insulei de căldură urbană pe baza utilizării integrate a unor 
produse satelitare. 

Principalul obiectiv al proiectului îl reprezintă calculul umidității solului și al 
grosimii stratului de zăpadă din date satelitare de reflectometrie 
interferometrică GNSS. Activitățile privesc proiectarea, implementarea și 
testarea de stații de măsurare GNSS-R, colectarea de date, elaborarea și 
implementare de algoritmi GNSS-R, validare de produse de umiditate a solului 
și a grosimii stratului de zăpadă. Rezultatele constau în realizarea de algoritmi 
de calcul validați și de software pentru obținerea produselor de umiditate a 
solului și de grosime strat zăpadă. 

Proiectul include peste 40 de instituții partenere are două obiective principale: 
(1) creșterea gradului de adoptare a datelor și serviciilor programului 
Copernicus la nivel european și național; (2) crearea unui serviciu de 
monitorizare a extinderii stratului de zăpadă folosind date satelitare 
Copernicus. 

Principalele activități sunt legate de creșterea gradului de adoptare a datelor și 
serviciilor programului Copernicus la nivel european și național și de crearea 
unui serviciu de monitorizare a extinderii stratului de zăpadă folosind date 
satelitare Copernicus. 

Rezultatele constau în dezvoltarea serviciilor Copernicus la nivelul României. 

Obiectivul principal al proiectului vizează furnizarea către serviciile 
meteorologice naționale, instituții științifice și în general către utilizatorii 

User Case Study focussed on intercomparison and integrated use of LST in urban 
climate studies

http://cci.esa.int/lst

Calculul Umidităţii Solului şi al Grosimii Stratului de Zăpadă din date satelitare 
GNSS-R – GRASP

FCUP – Establishment of the Copernicus Caroline Herschel Framework Partnership 
Agreement

NWC SAF CDOP-3 – A 3-a fază operațională și de dezvoltare continuă a Centrului 
pentru aplicaţii satelitare în nowcasting și prognoza vremii pe foarte   
scurtă durată 

www.nwcsaf.org
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meteo din statele membre EUMETSAT și de pe Glob a unui sistem            
avansat, robust și sigur pentru activitățile de nowcasting operațional și 
cercetare. 

Administraţia Naţională de Meteorologie are ca instituții partenere serviciile 
meteo din Spania, Franța, Austria și Suedia. Activitățile din cadrul proiectului 
privesc: elaborarea produselor prototip MTG-LI; evaluarea impactului NWP 
asupra produselor GEO şi PPS; compararea produselor de nebulozitate 
GEO/PPS. Principalul rezultat al proiectului îl reprezintă realizarea unui sistem 
software pentru elaborarea operaţională a produselor meteorologice de 
nowcasting derivate din date satelitare. 

URCLIM își propune realizarea serviciilor integrate de climatologie urbană 
(UCS), de interes pentru planificatorii urbani și părțile interesate aferente, 
pentru a răspunde nevoilor utilizatorilor, dar și pentru a oferi asistență în 
luarea deciziilor. Pe scurt, ideea este de a comunica cunoștințele despre climă 
într-o manieră științifică și ușor de înțeles. Proiectul se adresează specialiștilor 
în planificare urbană. 

Activitățile constau în: definirea metodelor pentru obținerea hărților urbane 
utilizate în modelele climatice urbane; definirea metodelor pentru obținerea 
serviciilor climatice urbane pentru diferite tipuri de impact; delectarea 
studiilor de caz și identificarea utilizatorilor finali; realizarea scenariilor de 
evoluție a orașelor în strânsă legătură cu schimbarea climatului urban și 
propunerea măsurilor de adaptare în colaborare cu utilizatorii finali; 
proiectarea serviciilor climatice urbane prin identificarea necesităților 
utilizatorilor finali și realizarea unui demo de vizualizare 3D la scara orașelor; 
diseminare și activități de training. 

Proiectul are ca obiectiv principal dezvoltarea unui ansamblu comun de indici 
climatici relevanți pentru diverse sectoare de activitate în scopul consolidării 
integrării instituționale privind monitorizarea și avertizarea timpurie a unor 
fenomene extreme. La nivelul întregului proiect, activitatea este împărțită în 
șapte pachete de lucru, Administraţia Naţională de Meteorologie coordonând 
activitatea legată de evaluarea seturilor de date alternative derivate din 
observaţii, reanalize, rezultate de model. 

Rezultate generale așteptate la finalizarea proiectului sunt: crearea unei baze 
de date de observații, îmbogățită față de ECA&D (INDECIS-QCHDS Quality-
Controlled and Homogenized Data Set); date privind indici climatici relevanți 
pentru 6 sectoare de activitate, calculați din date de observații, reanalize, 
rezultate ale modelelor climatice (INDECIS-IDS Index Data Set); dezvoltarea 
unor modele de implicare a beneficiarilor (stakeholders) în proiecte; servicii 
climatice (semi)automate – gratuite (nivel de bază) sau cu plată (la cerere); 
investigarea / dezvoltarea unui 'business model' pentru gestionarea serviciilor 

URCLIM – 

http://www.urclim.eu/

INDECIS – Integrated approach for the development across Europe of user oriented 
climate indicators for GFCS high-priority sectors: agriculture, disaster risk 
reduction, energy, health, water and tourism 

www.indecis.eu

Advance on Urban Climate Services 

Programe/Proiecte Naționale și Internaționale

Programe/Proiecte Naționale și Internaționale
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Programe/Proiecte Naționale și Internaționale

Programe/Proiecte Naționale și Internaționale

climatice în sectorul turism; dezvoltarea portalului proiectului (INDECIS-IDSIP 
Data, Indices and Services) 

Proiectul își propune îmbunătățirea monitorizării calității aerului la nivel 
regional și local prin utilizarea sinergetică a datelor satelitare, in-situ și de 
modelare. Principalele activități constau în implementarea, validarea şi 
testarea sistemului pre-operațional de calcul WRF-Chem pentru PM10, 
generarea hărţilor de PM10 cu şi fără asimilarea datelor in-situ, generarea 
hărţilor de NO  şi SO . Rezultatele proiectului constau în realizarea unui   2 2

sistem pre-operaţional WRF-Chem, validat şi testat, precum și realizarea de 
hărţi ale concentraţiei de PM10, NO , SO  pentru zona europeană la rezoluţia  2 2

de 5 km. 

Obiectiv principal al proiectului îl reprezintă dezvoltarea unei noi generații de 
modele climatice globale, cu multiple îmbunătățiri, în particular în predicția 
proceselor fizice la scară globală și regională; îmbunătățirea schemelor de 
parametrizare și a reprezentării surselor de predicție. Activitățile în care 
Administraţia Naţională de Meteorologie este implicată sunt legate de 
îmbunătățirile aduse de creșterea rezoluției în modelarea atmosferei și 
oceanului și de dezvoltarea și aplicarea de metrici reprezentative pentru 
evaluarea reprezentării proceselor climatice în predicții extinse și scenarii 
climatice; 

Rezultatele proiectului constau în: îmbunătățirea reprezentării proceselor 
care conduc la variabilitatea ciclonilor mediteraneeni; dezvoltarea, 
implementarea și rularea unui soft de calcul a traiectoriilor ciclonice; 
identificarea rolului variabilității Gulf-Stream în procesele extreme pe Europa; 
îmbunătățirea reprezentării în modele climatice; cuantificarea proceselor de 
schimb stratosferă-troposferă care au potențial predictiv pe termen extins; 
implementarea de indicatori predictivi. 

Obiectivul principal al proiectului este de a sprijini Serviciul 
Hidrometeorologic de Stat al Republicii Moldova în elaborarea unui mecanism 
standardizat de verificare a calității prognozelor hidrometeorologice, 
împreună cu un sistem de management al calității (QMS). În anul 2018 a fost 
realizată aplicația de verificare automată a calității prognozelor 
meteorologice, care era în teste la centrul de prognoză meteorologică al 
Serviciului Hidrometeorologic de Stat al Republicii Moldova. 

SAMIRA – 

https://samira.nilu.no

PRIMAVERA – Dezvoltări în modelarea de rezoluţie fină şi identificarea riscului 
climatic european: îmbunătăţirea simulării proceselor climatice

https://www.primavera-h2020.eu/

Development of a standardized verification mechanism and QMS for the       
Moldova SHS

Inițiativa Regională de Monitorizare a Calității Aerului prin Satelit
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Cifra de afaceri a Administraţiei Naţionale de Meteorologie a fost de 
62.892.420 lei (RON) (cca.13.240.509 EUR), iar cheltuielile de exploatare au fost în 
valoare de 62.334.296 lei(RON) (cca.13.123.010 EUR).

Raport financiar

În figura 2 se prezintă  pe elemente 
componente.

structura cheltuielilor de exploatare

Fig. 2. Structura cheltuielilor de exploatare

Alte cheltuieli
6.085.966 lei

Protecţie socială
2.288.223 lei

Întreţinere/reparaţii
598.522 lei

Taxe şi impozite
2.074.035 lei

Comunicaţii
1.701.261 lei

Materiale
3.014.138 lei

Energie
1.577.016 lei

Salarii
44.995.135 lei

72,18%

3,67%
0,96% 2,73%

3,33%

9,76%

4,84%

2,53%

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

Fig. 1. Structura cifrei de afaceri

83,38%

3,92%
2,02%

10,68%

Alţi beneficiari
 

Cercetare

Buget de stat
 

Servicii 
aeronautică

 

Fig. 1. Structura cifrei de afaceri
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Raport financiar

Raport financiar

În tabelele următoare sunt prezentate sintetic, contul de profit şi pierdere şi bilanţul 
la data de 31 decembrie 2018.

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

BILANŢUL FINAL LA 31.12.2018                             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
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59.637.304
11.444

493.876
2.522.939

44.571.216
1.903.863

-2.860
1.906.723

115.608
2.022.331

320.678
1.701.653

31.12.2017 31.12.2018

62.892.420
7.186

601.140
2.412.998

47.283.358
2.049.201

520
2.048.681

-19.959
2.028.722

320.537
1.708.185

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.157.235

 
15.679.356  

765.946  
14.912.513  

897  
12.996.838  

6.952.176  
6.046.574  
8.542.031  

 
0

 
28.676.194

 
 13.403.797
 1.618.733
 10.066.038
 1.719.026
 8.563.127
 21.966.924
 

31.12.2017

 6.927.854

 
9.497.581  

392.154  
9.098.730  

6.697  
12.562.516  

6.601.993  
6.687.578  
6.867.686  

 
0

 
22.060.097

 
 13.409.963
 1.618.734
 10.065.670
 1.725.559
 3.094.337
 16.504.300
 

31.12.2018

 31.12.2018

    31.12.2018
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