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Rezumat: În după-amiaza şi în seara zilei de 28 iunie 2010, instabilitatea atmosferică a fost 
accentuată în partea de nord a Moldovei, unde a plouat torenţial, iar precipitaţiile cumulate 
au atins un nivel excepţional în partea de nord a judeţelor Botoşani şi Suceava. În numai 
câteva ore s-au acumulat cantităţi de peste 100 l/mp, iar ca urmare a intensităţii foarte mari 
a ploii, râul Jijia şi afluenţii lui au ieşit din matcă şi au inundat mai multe localităţi din 
partea de nord a judeţului Botoşani, inclusiv localitatea Dorohoi  – unde s-au înregistrat 
pagube materiale imense, dar şi mai grav, pierderi de vieţi omeneşti. A doua zi, în 29 iunie,  
ploile torenţiale au continuat în partea de nord a Moldovei, de această dată, fiind asociate 
unei structuri mezociclonice foarte extinse. Cantităţile cele mai mari s-au înregistrat  la 
graniţa cu Ucraina şi Republica Moldova, între 40 şi 60 l/mp. Din aceste considerente în 
această lucrare au fost evaluaţi factorii genetici care au generat această situaţie deosebită, a 
fost construit un model conceptual pentru a putea gestiona cât mai bine astfel de situaţii în 
viitor şi nu în ultimul rând, cu ajutorul radarului a fost detaliat fenomenul până la scara 
furtunii.   

 
Cuvinte cheie: oscilaţie arctică, mezociclon, inundaţii rapide, jet tropsferic jos. 
 
 
 

1. INTRODUCERE 

Data de 20 iunie 2010 marchează debutul 
unei lungi perioade de instabilitate, marcată 
de ploi cu caracter torenţial şi mai puţin de 
fenomene asociate (grindină şi vijelii), ce au 
continuat aproape zi de zi până la sfârşitul 
lunii iulie. Regiunile afectate: toată ţară, însă 
amploarea deosebită şi caracterul extins al 
pagubelor produse, atât materiale cât şi 
omeneşti au fost pentru Moldova.  În această 
regiune s-au produs inundaţii pe arterele 
hidrografice mari (Prut, Siret, Suceava, 
Bistriţa), dar şi inundaţii rapide de tip flash-
floods pe râurile mici, aşa cum   s-a întâmplat 
în noaptea de 28 spre  29 iunie şi în 29 iunie 
în judeţele Botoşani şi Suceava. 

Cantităţile căzute au depăşit  de 2-3 ori 
normele climatologice (fig.1) pentru această 
perioadă. În nordul, centrul Moldovei şi  
rama estică a Carpaţilor Orientali, în doar 
zece zile în ultima decadă a lunii iunie, s-au 
înregistrat cantităţi de apă ce au depăşit şi 

Fig. 1. Abaterea cantităţilor lunare de 
precipitaţii  (mai-iulie 2010) faţă de cantităţile 

multianuale – CPC (NOOA) 
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200 l/mp, cantităţi ce ar fi trebuit să cadă în 
două luni – iunie şi iulie.  Însă  marea 
problemă, e că astfel de cantităţi s-au 
înregistrat în câteva ore, de acea în această 
lucrare se va încerca identificarea cauzelor 
genetice ce au determinat această situaţie. 
Cauza acestui regim pluviometric, este 
instalarea treptata a unei structuri de blocaj 
deasupra continentului, de fapt un dublu 
blocaj – blocaj atmosferic atât în vestul 
Europei peste bazinul nord-estic al 
Atlanticului de Nord, dar mai ales peste 
Câmpia Rusă, unde a fost prezent un blocaj 
înalt ce a persistat mai bine de două luni  
(fig. 2).  

Persistenţa acestui tip de structură 
atmosferică pe o perioadă atât de lungă,  
după părerea mea poate fi asociată tot cu un 
efect de remanenţă în ceea ce priveşte 
dinamica vortexului polar, ce a favorizat o 
„staţionaritate”  a undelor Rosby planetare. 
Consecinţa – ploi abundente în partea 
central-sud-estică a continentului şi secetă 
severă şi arşiţă în Câmpia Rusă. 

 

2. DATE ŞI METODE 

Pentru  descrierea contextului din vara  
anului 2010, au fost utilzate date 
climatologice ce oferă o imagine de 
ansamblu  la scară globală, iar treptat  s-a 
mers spre analize de detaliu ce au cuprins 
analizele sinoptice, analizele   la mezoscară, 
structura verticală a atmosferei şi în final 

scara furtunii detaliată cu ajutorul datelor 
radar. 

Aspectele climatologice au fost 
însuşite cu ajutorul datelor de reanaliză de la 
NOOA-NCEP/NCAR, cu ajutorul cărora a 
fost făcută o analiză a abaterilor câmpului 
mediu de presiune la nivelul de 1000 hPa     
şi de 500 hpa, din intervalul 18 iunie-28 iulie, 
interval urmărit pentru a putea descrie   
cadrul genetic al precipitaţiilor excepţionale 
din ţările central-estice şi sud-estice ale 
Europei. Datele privind abaterea canti-tăţilor 
de precipitaţii faţă de medii, au fost preluate 
tot de la centrul de predicţie climatică (CPC) 
de la NOOA. 

         
 

Fig. 2. Abateri ale câmpul de presiune (medie pentru perioada 18 iunie-28 iulie): în stânga la nivelul de 
1000 hPa, iar în dreapta la nivelul de 500 hPa – date de reanaliză NCEP/NCAR 

 

Pentru a înţelege cauza climatică ce a 
determinat acest regim de precipitaţii, am 
încercat să fac câteva conexiuni între câţiva 
indici climatici, cum ar fi Oscilaţia Arctică 
(AO), Oscilaţia Nord-Atlantică (NAO) şi 
Oscilaţia Cvasibienală (QBO), ce ar putea 
explica această conjunctură sinoptică la 
nivelul emisferei boreale. 

Analiza sinoptică la scara conti-
nentului European, pentru situaţia din  
28...29 iunie 2010, a fost realizată cu ajutorul 
datelor de la SATREP, de unde au fost 
preluate imagini satelitare (Meteosat Second 
Generation), peste care au fost suprapuse 
diferite câmpuri meteorologice, (analize 
ECMWF şi alte modele numerice) printre 
care presiunea la nivelul solului şi alţi 
parametrii care au făcut posibilă identificare 
maselor de aer şi a zonei de separaţie 
prezentă în aria analizată .(zona baroclină). 
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Pentru evaluarea detaliată a cîmpurilor 
meteorologice (analiză la mezoscară), a fost 
utilizat setul de date de reanaliză 
NCEP/NCAR Reanalysis, de unde au fost 
extrase la orele sinoptice, câmpul de presiune 
de la nivelul de 1000hPa până la tropopauză, 
temperatura la două nivele de referinţă. (la 
850 hPa şi 500 hPa). 

Analizele de suprafaţă de deasupra 
părţii central-estice ale conti-nentului, au fost 
posibile, cu ajutorul datelor din arhiva 
ESTOFEX, cu ajutorul cărora, au fost 
identificate mai multe discontinuităţi: barice, 
termice şi de umezeală. 

Secţiunile verticale de la SATREP, ce 
conţin ca parametrii principali: izentrope 
(linii de egală temperatură echivalent 
potenţială) şi parametrii derivaţi: advecţii de 
temperatură, viteze verticale, etc; au oferit 
informaţii privind strucura verticală a 
atmosferei. 

Elementele sinoptice, împreună cu 
analizele la mezoscară au fost transpuse într-
o hartă  compusă, pentru a putea defini cât 
mai bine condiţiile genetice, ce au determinat 
fenomenele extreme din 28 şi 29 iunie 2010 
din nordul Moldovei. 

În ultima parte a lucrării, cu ajutorul 
datelor radar, au fost evaluate caracteristicile 
radar şi modul de organizare al convecţiei.  

 
 

3. ASPECTE CLIMATOLOGICE 

Înca de la început, anul 2010, a fost pentru 
regiunile centrale si sudice ale continentului, 
inclusiv pentru teritoriul României, unul cu 
precipitaţii excedentare pe suprafeţe extinse. 
Cauza, conjunctura globala care a favorizat 
circulaţii predilecte pentru un astfel de   
regim de precipitaţii deasupra continentului 
european. Cum a început? Începutul lunii 
decembrie anul trecut – tendinţă de încălzire 
a stratosferei inferioare polare, ce a avut ca  
şi cauze o stabilitate mai mare  pentru 
latitudini mari si o dinamica scăzută a 
vortexului polar. 

În termeni climatologici s-a trecut la o 
fază negativă a oscilaţiei arctice AO, ce a 
atins un nivel record  pentru ultimii 40 de ani  
- faza negativa a oscilaţiei arctice s-a asociat 
aşa cum se întâmplă de obicei şi cu  faza 
estica a oscilaţiei cvasibienale QBO (Holton 
and Tan 1980). Aceasta din urmă reprezintă 
vântul în stratosfera joasă ecuatorială, iar pe 

fază estică se produce un schimb caloric mai 
activ între  regiunile intertropicale si cele 
polare. Relaţia cauză / efect  – AO pe fază 
negativă si implicit Oscilaţia Nord - Atlantică 
(NAO) tot pe fază negativa (fig. 3). 

Fig. 3.  Fază negativă a Oscilaţiei Arctice (AO). 
Abateri ale campului de  presiune la nivelul marii 
in intervalul 1 mai -31 iulie 2010 (sursa: Date de 
reanaliza NCEP/CAR) 

 

Persistenta acestui regim de presiune 
ridicată în regiunile circumpolare împreună 
cu o slăbire a vortexului polar a favorizat      
o frecvenţă mai mare a circulaţiilor 
meridionale nordice şi o împingere a brâului 
depresiunilor subpolare spre latitudini mai 
sudice. Concret, activitatea frontală bogată  
în umezeală şi precipitaţii a fost împinsă spre 
regiunile sudice, spre bazinul Mării 
Mediteraneene, iar deasupra jumătăţii de 
nord şi de nord-est au dominat masele de aer 
reci şi uscate. Remanenţa acestui regim 
atmosferic la scară planetară  s-a  resimţit şi 
în lunile de sfârşit de primăvară şi de vară. 

Doar prima şi a doua decadă a lunii 
iunie, sunt caracterizate de o dinamica mai 
rapida a stărilor de vreme. Pe fondul general 
al unor circulaţii zonale, au fost manifestări 
de instabilitate asociate cu activitatea frontala 
a unor perturbaţii de origine Mediteraneană, 
dar şi de deasupra Europei Centrale, precum 
şi de instabilitate de masă, iar din punct de 
vedere termic o perioadă răcoroasă la 
început, succedată de una călduroasă, chiar 
caniculară pentru scurt timp. 

Evoluţia sinoptică după data de           
18 iunie, până pe 30 iunie a fost una tipică,  
în care un Ciclon Mediteranean cu evoluţie 
trans-balcanică a  ajuns în Marea Neagră şi 
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ulterior avut o mişcare retrogradă, alimentat 
fiind, periodic cu aer rece din troposfera 
medie, dar şi dinspre Europa Centrală. 

Dinamica atmosferei din acest interval 
va fi detaliată, pentru a putea încadra şi 
înţelege cât mai bine trecerea de la cadrul 
sinoptic general spre mezoscară. În acest 
sens, au fost analizate două situaţii de vreme 
severă: inundaţiile catastrofale din judeţul 
Botoşani din data de 28 iunie şi 
mezociclonul extins din data de 29 iunie,  
tot din partea de nord a Moldovei. 

 
 
4. PREMIZE AEROSINOPTICE GENERALE 
 
Încă din data de 18 iunie, prin partea 
anterioara a maximului baric de deasupra 
Atlanticului de Nord, s-a produs o infiltraţie 
de aer rece, ce a coborât în acest interval 
până spre centrul Europei.  Acest aer rece a 
pătruns pe toata coloana troposferică  – la 
nivelul de 500 hPa era evidenţiat printr-un 
talveg larg (dar şi un nucleu închis de tip  
cut-off în zona Peninsulei Scandinavice),    
iar la nivelul solului s-a conturat un talveg 
depresionar tot mai adânc (1005 mb), 
poziţionat ceva mai la est faţă de talvegul  
din altitudine şi extins până spre bazinul 
central al Mării Mediterane, unde în 
dimineaţa zilei de 19 iunie s-a conturat un 
Ciclon Mediteranean la adăpostul Alpilor 

 Acest ciclon din nordul Italiei a 
continuat să se adâncească – asimetrie 
termica din ce în ce mai mare – aer rece în 
partea posterioara (aer rece la sol ce s-a 
infiltrat prin culoarul Rhonului), dar şi de 
aerul troposferic tot mai rece  (cut-off ce a 
ajuns în aceasta zonă). Astfel, încă din  
cursul după-amiezii, ţara noastră a fost 
abordată de  sistemele  frontale cu caracter 
cald asociate acestei depresiuni atmosferice. 

Din data de 21 iunie perturbaţia 
ciclonică Mediteraneană se angajează pe o 
traiectorie transbalcanică, iar în evoluţia      
ei lentă spre Marea Neagră determină 
precipitaţii abundente, în prima zi în 
jumătatea vestică, apoi  până pe 25 iunie, în 
jumătatea estică, dar în special în Moldova şi 
Carpaţii Orientali.  

În data de 25 iunie dorsala din bazinul 
nord-estic al Atlanticul de  Nord a avansat 
spre centrul continentului, iar pe flancul 
anterior dinamica aerului a permis o nouă 

împrospătare de masă mai ales în troposfera 
medie. În consecinţă, activitatea ciclonică din 
zona Mării Negre s-a revigorat, presiunea     
a scăzut uşor în bazinul vestic al Mării 
Negre, iar ca dinamică sistemul depresionar a 
avut o deplasare retrogradă,  la început spre 
Moldova, iar din 28 iunie spre sud şi sud-est. 
Această evoluţie retrogradă a coincis cu un 
nou vârf de precipitaţii frontale, abundente 
pentru partea centrala a Moldovei şi versanţii 
estici ai Carpaţilor Orientali; ca urmare, 
Administraţia Naţională de Meteorologie a 
gestionat situaţia prin emiterea mai multor 
avertizări cod galben şi o avertizare cod 
portocaliu pentru intervalul 25...27 iunie.  

Pentru intervalul analizat (28…          
29 iunie) centrul ciclonic din troposfera  
joasă are o uşoară deplasare spre sud şi sud-
est, ca urmare a creşterii de presiune de 
deasupra Europei Centrale, astfel în zona de 
nord a Moldovei  gradientul baric a crescut 
semnificativ – componenta izalobarică 
intensa din direcţie nordica, nord-vestică pe 
lângă rama estică a Carpaţilor Orientali. 

La nivelul de 850 hPa, cuplajul între 
sistemul de presiune scăzută din sud-estul 
continentului şi cel de presiune ridicată      
din centru se realiza tot undeva în partea 
nordică a Moldovei, de această dată 
gradientul izohipselor era orientat de la nord-
est spre sud-vest, astfel a rezultat o 
componentă a vântului apropiată de cea 
geostrofică, de această dată pe o direcţie 
estică, nord-estică. Această componentă  
poate fi asociată în acest caz cu un jet de 
nivel jos – un jet clasic ce antrena aer 
fierbinte, dar şi umed de deasupra Câmpiei 
Ruse. 

În troposfera mijlocie circulaţia aerului 
era impusă de evoluţia nucleului rece – cut 
off, ce avea centrul în bazinul sud-vestic al 
Mării Negre, iar în aria de interes fluxul de 
aer era din direcţie predominant estică. 

La scara sinoptică exista o zonă 
baroclină, asociată iniţial cu fronturi bine 
definite, ce s-au transformat   rapid într-un 
front staţionar. Acesta era orientat de la   
nord-est spre sud-vest, peste partea centrală a 
Rusiei, sud-estul Belarusului şi al Poloniei, 
până în Carpaţii Păduroşi în Ucraina şi 
separa o masă de aer polar, uscată situată la 
nord, de o masă tropicală umedă la sud. 

Această arie cu baroclinicitate ridicată 
coincide şi cu situaţia tipică a zonelor 
barocline din cadrul unui ciclon de altitudine: 
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(upper level low), una în spate, alta în faţa 
perturbaţiei, iar cea de-a treia cum este în 
cazul nostru, în sectorul nord-estic – "Tear-
off point" ( Baroclinic boundary associated 
with ULL - SatManu). 

 
 
5. FENOMENELE SEVERE DIN  28 ŞI 

29 IUNIE DIN NORDUL MOLDOVEI – 
studiu de caz 

În acest capitol va fi evaluat contextul 
aerosinoptic în care s-au produs inundaţiile 
de tip “flash floods” din  28 iunie şi structura 
mezociclonică din ziua următoare. 

5.1. Cinematica din stratul limită 
planetar şi din troposfera medie 

Perturbaţia ciclonică din troposfera 
medie, organizată sub forma unui nucleu  
rece de tip cut-off era prezent  în zona    
Mării Negre încă din data de 24 iunie. 
Evoluţia lui nu  ar fi fost atât de lungă, dacă 
în 25 iunie nu s-ar fi produs o nouă infiltraţie       

de aer rece (fig. 4), imaginea din dreapta), aer 
rece ce a  coborât rapid  pe flancul anterior al 
anticiclonului înalt (extins pe verticală) de 
deasupra centrului continentului. Ulterior 
centrul, ciclonului din altitudine a avut la 
început o deplasare spre sud-estul ţării 
noastre (26 iunie), apoi o schimbare a 
direcţiei spre sud, astfel în 28 iunie era 
prezent în nordul Mării Ionice (fig. 4), iar 
apoi până pe 30 iunie s-a deplasat spre nord-
est până în bazinul central al Mării Negre. 

Comportarea sistemului depresionar    
din stratul limită a fost influenţat de dinamica 
din altitudine. Iniţial a avut o deplasare 
retrogradă, perioadă care   a coincis cu vârful 
de precipitaţii    produs în intervalul 26…   
27 iunie în partea centrală a Moldovei şi pe 
rama estică a Carpaţilor Orientali, apoi o 
staţionaritate în 28 şi 29 iunie în zona 
golfului Odessa, după care s-a   deplasat 
rapid spre bazinul estic al Mării Negre. 

Doar la o singură privire de ansamblu a 
imaginilor de mai sus (fig. 4), se poate 
observa, cum în cea mai mare parte a 
intervalului, centrul ciclonic din stratul   

       
 

 
 

Figura 4. Traiectoria ciclonului la trei niveluri: stânga 500 hPa, mijloc 850 hPa şi dreapta 1000 hPa. 
( intervalul 24-30 iunie 2010) – date reanaliză NCEP/NCAR 
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limit, nu a fost pe aceeaşi axă cu cel din 
troposfera medie, ci prezintă o înclinare  
mare spre sud a axului ciclonic. (fig. 5) A 
rezultat un grad ridicat de instabilitate pe 
toată coloana troposferică, o efervescenţă şi o 
dinamică deosebit de activă –  amplificată şi 
de temperaturile mari ale apei Mării Negre 
de la acea dată.  

 

Fig. 5.   Structura verticală a ciclonului   
(28 iunie ora 12) – date reanaliză NCEP/NCAR 

 
 

5.2.  Analiză sinoptică 

La scară sinoptică, două sisteme barice 
sunt de menţionat, unul de presiune ridicată 
deasupra Europei Centrale şi un sistem 
depresionar în nordul Mării Negre.  Sistemul 
de presiune ridicată era asociat cu un 
anticiclon mobil desprins din Anticiclonul 
Azoric  şi sistemul depresionar era la origine 
mediteranean. Ca dinamică, anticiclonul a 
slăbit uşor prin continen-talizare – încălzire 
în apropierea solului, iar ciclonul bine 
conturat în dimineaţa zilei de 28 iunie la nord 
de golful Odessa, se destramă parţial, astfel 
că peste 24 de ore el apare doar ca un talveg 
prelungit până aproape de Republica 
Moldova. 

Astfel, cel puţin pentru fenomenele 
extreme (cantităţile excepţionale de 
precipitaţi, grindină, confirmări vizuale a 
producerii a 2 tornade în apropiere de 
Ibăneşti şi Dorohoi) ce s-au produs în       
ziua  de 28 iunie, forcingul sinoptic a avut  
un rol major. 

Sub-sinoptic, în dimineaţa zilei de     
28 iunie, încă sunt evidente pe imaginea de 
satelit în vizibil, sistemele frontale asociate 
ciclonului ce a avut o deplasare retrogradă. 
Ulterior acestea  se destramă, iar zona de 
separaţie între masele de aer pe care le separă 
cele două sisteme barice, poate fi asociată cu 
un front staţionar sau oclus (fig. 6. 29 iunie 
ora 06 UTC). 

Evoluţia retrogradă a sistemului 
ciclonic din bazinul vestic al Mării Negre 
este verosimilă nu doar prin deplasarea 
anormală ci şi prin poziţia sistemelor  

 

Fig. 6. Câmpul de presiune la nivelul mării şi analiza frontală corespunzătoare,  
suprapusă peste o imagine satelitară (MSG) în vizibil (28 iunie ora 06 UTC şi 29 iunie ora 06 UTC) 

(sursa: SATREP) 
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frontale (1930, Seifert, J. Bjerknes, Mildner,  
E. Palmer şi L. Weickmann, S.P. Hromov), 
aşa cum apar ele în dimineaţa zilei de          
28 iunie (fig. 6: 28 iunie ora 06 UTC). 

Ca mase de aer, deasupra centrului 
continentului era prezentă o masă de aer 
polar continentală veche (cPv), iar la nord   
de Marea Neagră o masă maritim tropicală 
(mT). Zona de separaţie este foarte clar   
pusă în evidenţă de parametrul frontal şi de 
gradientul mare al temperaturii echivalent 
potenţiale la nivelul de 850 hPa.  (fig. 7). 

Această suprafaţă orientată (zonă de 
separaţie) de la nord-est spre sud-vest este  

de fapt zona baroclină, despre care am  
vorbit, asociată cu un front staţionar, care    
se extindea, peste partea centrală a Rusiei, 
sud-estul Bielorusiei şi al Poloniei, până în 
Carpaţii Păduroşi şi Beschizi în Ucraina. 
Dinamic, aceasta a coborât uşor spre sud, 
încât în dimineaţa zilei de 29 iunie se afla 
foarte aproape de nordul Moldovei. 

Creşterea de presiune de la nord de 
golful Odesa şi împingerea ariei depresionare 
spre răsărit, poate fi asociată cu un aport     
de masă mai energic dinspre Europa 
Centrală. Acest aport de masa a fost favorizat 
de orientarea lanţului Carpatic – lobare 
pericarpatică ce va fi pusă în evidenţă       
prin analize ale câmpului de presiune la 
mezoscară. Astfel, pentru formarea 
mezociclonului larg din după-amiaza zilei de 
29 iunie, condiţiile fizico – geografice au 
avut un rol esenţial, prin creşterea locală a 
gradienţilor termici şi barici. 

5.3. Analiză la mezoscară 
 
În troposfera medie la nivelul de      

500 hPa,  nucleul de tip cut-off, avea centrul 
în bazinul sud-vestic al Mării Negre, iar în 
intervalul analizat, el are o deplasare     
uşoară spre nord-est şi o creştere a valorilor 
de geopotenţial. În aria de interes fluxul de 
aer era din direcţie predominant estică, dar cu 
aport masiv de umezeală de deasupra Mării 
Negre. 

Structura izohipselor la acest nivel nu 
este atât de importantă este, ca şi distribuţia 
temperaturii, care indica prezenţa unei 

dorsale calde, aflată în faţă, în direcţia de 
deplasare (în această situaţie orientată 
latitudinal), ce corespundea cu partea 
ascendentă a perturbaţiei de altitudine. 
Aceasta se retrage rapid, astfel că în 24 de 
ore, pe 29 iunie la prânz, locul ei este luat de 
aerul rece cu o temperatura de –14ºC. 

 

Fig. 7. Zonă baroclină pusă în evidenţă de temperatura echivalent potenţială la nivelul de 850 hPa 
(imagine stânga) şi de parametrul frontal (imagine dreapta), parametrii suprapuşi peste imagini satelitare 
(MSG) în infraroşu (28 iunie ora 06) (sursa: SATREP) 

 

Evoluţia în acest sens, poate fi 
confirmată şi de coborârea suprafeţei de     
1,5 Pv, (care corespunde cu nivelul  
tropopauzei dinamice din zona temperată),  
ce denotă existenţa unei  arii cu vorticitate 
pozitivă maximă ce indică coborârea aerului  
rece din troposfera înaltă. Amplificarea 
dezvol-tărilor convective poate fi explicată  
şi de cele expuse mai sus, prin faptul că peste 
o zonă baroclină la sol s-a suprapus o arie cu 
vorticitate potenţială maximă (anomalie a 
tropopauzei dinamice). 

Poziţia centrului ciclonic la nivelul    
de 850 în zona golfului Odessa, indica o 
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înclinare semnificativă a axei ciclonice spre 
sud (fig. 8 şi fig. 5), cel puţin pentru data de 
28 iunie, pentru ca în intervalul următor, 
poziţia centrului ciclonic de la acest nivel    
să fi aproape pe aceeaşi verticală. Cel     
puţin din aceste considerente ar trebui să 
rezulte o descreştere uşoară a potenţialului  
de instabilitate a atmosferei şi o dinamică 
mai redusă a sistemelor barice din apropierea 
solului. 

Totuşi, lucrurile nu au stat aşa, sisteme 
convective severe au apărut şi în data de     
29 iunie, însă cantităţile de apă nu au mai 
fost atât de mari. 

Gradientul mare al izohipselor la 
nivelul de 850 hPa din partea de nord a 

Moldovei, indica ca sigură prezenţa unui jet 
troposferic jos, unul tipic ce antrena aer 
foarte cald de deasupra Câmpiei Ruse. 
Dovada, intensificarea dorsalei termice la 
nord-est de ţara noastră, peste care s-a 
suprapus foarte rapid aerul rece din 
troposfera medie.(fig. 9).  

Consecinţele au fost din cele mai 
nefaste – încă din seara zilei de  28 iunie şi 
din nou în după-amiaza zilei de 29 iunie, 
instabilitatea atmosferică a fost accentuată şi 
s-a manifestat prin ploi torenţiale ce au 
cumulat cantităţi excepţionale. 

Şi analiza suprafeţei de 1000 hPa oferă 
informaţii cât se poate de concludente şi aduc 
noi detalii. Aşadar,  este evidentă prezenţa 

  

Fig. 8. Topografia absolută la trei nivele – 500 hPa, 850 hPa şi 1000 hPa  (28 iunie ora 12 UTC şi 29 iunie 
ora 12 UTC)  –  date de reanaliză NCEP/NCAR 
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unui talveg ciclonic orientat aproape 
latitudinal (fig. 8, imagini de jos), peste 
Ucraina, jumătatea nordică a Republicii 
Moldove şi nordul Moldovei  –  o zonă de 
convergenţă de umezeală. Nu trebuie 
neglijată dorsala anticiclonică de deasupra 
Mării Negre, care deşi slabă, antrena vaporii 
de apă spre   uscat (proces ce poate fi asociat 
fenomenului “musonic de vară”) şi apoi 
preluaţi de circulaţia aerului din păturile 
superioare ale troposferei.  

Tot pe baza structurii verticale oferite 
de cele trei nivele analizate, se poate observa 
forfecarea vântului: la sol din direcţie 
predominant nord-vestică, la nivelul de     
850 hPa din nord-est, iar în troposfera 
mijlocie din sector estic – rezultă o forfecare 
în sens anticiclonic, ce constituie un 
ingredient esenţial pentru dezvoltarea şi 
evoluţia spre structuri convective severe. 

Analiza la mezoscară a datelor de 
suprafaţă, a adus noi elemente de o 
importanţă majoră în evaluarea situaţiei care 
a generat fenomenele severe din nordul 
Moldovei.   

Se poate observa cu uşurinţă sistemul 
depresionar de la nord de Marea Neagră, ce 
se continuă spre regiunile nord-estice ale ţării 
noastre printr-un talveg, ce corespunde cu o 

zonă de convergenţă – pentru intervalul 
analizat acest talveg depresionar, are aparent 
o uşoară deplasare spre nord. 

 

Fig. 9. Temperatura la nivelul de 500 hPa şi de 850 hPa  (28 iunie ora 12 UTC şi 29 iunie ora 12 UTC) – 
date de reanaliză NCEP/NCAR 
 

Anticiclonul cu centrul în zona Mării 
Baltice, este cvasistaţionar în acest interval, 
modificări apar datorită continentalizării 
(încălzire la bază şi slăbire a acestuia).     
Însă ce este de menţionat, este creşterea 
gradientului baric în nordul Moldovei, 
consecinţă a condiţiilor locale, ce au 
favorizat  un aport de masă pe lângă flancul 
estic al lanţului  Carpatic. Se observă o 
lobare anticiclonică, (fig. 10) ca o consecinţă 
a orografiei, dar probabil intensificată şi de 
curentul descendent al unei furtuni puternice 
ce s-a dezvoltat în acea zonă (la nord-est de 
Carpaţii Păduroşi). 

 Ca urmare a celor expuse mai sus a 
avut loc apropierea a două mase de aer cu 
proprietăţi diferite (una umedă şi caldă de 
alta uscată şi caldă), însoţită de o creştere a 
gradienţilor barici şi termici. 

Aerul umed cu valori mari ale 
temperaturii punctului de rouă (Td = 
18…20ºC), era dispus pe o axă principală 
orientată perpendicular pe grupa nordică a 
Carpaţilor Orientali, în faţa cărora se remarcă 
aceleaşi  valori alte temperaturii punctului de 
rouă – convergenţă de umezeală determinată 
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de orografie. În 29 iunie, umezeala scade 
uşor în zona Podişului Sucevei (fig. 9, 
imaginea din stânga, jos) ca urmare a 
dinamicii aerului pe lângă rama estică a 
lanţului carpatic, pe lângă care, aerul uscat  
de deasupra centrul continentului (Td = 
10…12ºC ) se apropie de zona geografică a 
ţării noastre. 
 Această arie, apare în 29 iunie la 
prânz ca o linie de discontinuitate - o linie 
uscată cu o dinamică mare, ce determină 
modificări mari în câmpul umezelii aerului şi 
al temperaturii. 

În multe cazuri apariţia acestor linii 
uscate constituie un element de forcing  
pentru declanşarea convecţiei severe            
şi dezvoltarea structurilor mezociclonice      
(fig. 10: imagine în detaliu - dreapta jos). 

Aceste linii de discontinuitate pot fi 
identificate cu uşurinţă şi cu ajutorul 
imaginilor satelitare, în cazul de faţă  un 
produs furnizat de EUMETSAT de la 
satelitul geostaţionar Meteosat – Second 
Generation - Microphysic RGB (ce combină 
mai multe canale: IR 8.7, IR 10.8 şi IR 12.0).  

Acest produs poate aprecia ariile 
uscate sau umede din stratul limită planetar, 
însă numai în condiţii de cer senin. În    
figura 11 se poate observa foarte clar zona de 

separaţiei între aerul uscat şi cel umed. 
Ulterior, aşa cum a fost expus mai sus,  aerul 
uscat a avut o curgere laminară  pe lângă 
flancul nord-estic al Carpaţilor Păduroşi spre 
nordul Moldovei.  

 
Fig. 10. Analiza la mezoscară a câmpului de presiune la nivelul mării şi a diferitelor discontinutăţi termice 
şi de umezeală. (28 iunie ora 12 UTC şi 29 iunie ora 12 UTC) – date arhiva ESTOFEX 
 

 
Fig. 11.  Linie uscată în partea central-estică a 
continentului MSG– Microphysic RGB (28 iunie 
ora 12 UTC) 

 
 

Termic, este evidentă, dorsala caldă cu 
temperaturi cuprinse între 26 şi 30 de grade, 
ce a avut o extindere spre zona de nord a 
Moldovei, mărind astfel gradienţii termici 
verticali şi implicit gradul de instabilitate al 
troposferei. 
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Ca poziţie, la nivelul solului se poate 
observa că axa dorsalei termice nu 
corespunde cu axa de umezeală maximă, 
ceea ce arată o configuraţie favorabilă pentru 
dezvoltări convective, care apar de regulă 
între cele două   axe.  

 
5.4. Stabilirea gradului de insta-

bilitate al atmosferei 
 
Pentru estimarea  instabilităţii a fost 

analizată temperatura potenţială a 
termometrului umed la două nivele   de 
referinţă, 850 hPa şi 500 hPa, la două 
momente diferite, cu ajutorul analizelor 
furnizate de modelul de arie limitată 
ALADIN, dar şi temperatura echivalent 
potenţială pe verticală până la nivelul de    
400 hPa (SATREP). 

Analiza acestor parametrii fizici, indică 
o structură verticală absolut instabilă, cel mai 
concludent fiind sondajul vertical, care arată 
prezenţa unei mase de aer cald, umed (cu o 
densitate mică) până la nivelul de 750 hPa, 
(fig. 11) iar deasupra acestui nivel prezenţa 

aerului rece şi uscat (cu o densitate mare). 
Acest lucru apare pe sondaj, printr-un 
gradient mare al temperaturii echivalent 
potenţiale   

Stratul mare de aer cald şi umed, extins 
până la nivelul de 750 hPa a favorizat în 
această situaţie un proces de condensare 
activ, cu eliberare de căldură latentă, iar în 
momentul când particula a ajuns la aerul 
uscat, s-a trecut la un alt proces, de răcire 
evaporativă.  

Cele două procese au mărit diferenţa 
dintre temperatura particulei şi cea a 
mediului, ceea ce i-au asigurat o flotabilitate 
pozitivă ridicată până la înălţimi mari şi 
viteze ascensionale, de asemenea mari.   
(fig. 12 – imagine stânga jos). 

Vitezele ascensionale mari sunt 
confirmate şi pe secţiunea verticală, impulsul 
ascensional, aşa cum apare el pe sondaj,   
pare fi dat şi de orografie (Carpaţii Orientali). 
Tot în troposfera joasă până la nivelul de  
700 hPa se poate remarca advecţia de aer 
cald (fig. 12 – imagine stânga sus), care a 
mărit în acest caz gradientul termic vertical. 

 

Fig. 12. 28 iunie ora 06 -Secţiune verticală;  imagine stânga sus: negru - temperatură echivalent potenţială 
(ThetaE)/ roşu – advecţie termică; în stânga jos: Theta E/ cyan – viteze verticale (omega); în dreapta 
ThetaE 850 suprapusă peste o imagine satelitară în vizibil şi suprafaţa pe care a fost construită secţiunea. 
(sursa: SATREP) 
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5.5.  Model conceptual 

O sinteză a celor expuse mai sus a fost 
transpusă  într-o hartă compusă (fig. 13), ce a 
fost construită după situaţia reală din 28 iunie 
şi constituie un model conceptual, capabil să 
explice condiţiile genetice ce au determinat 
situaţia critică din 28…29 iunie 2010. 
Aşadar, existenţa nucleului ciclonic din 
altitudine a furnizat energia ascensională 
pentru dezvoltarea convecţiei – evoluţia 
nucleului rece asociat, peste dorsala termică 
din troposfera joasă  a mărit gradientul 
termic vertical, instabilizând tot  mai mult 
coloana de aer. Cu alte cuvinte, anomalia 
tropopauzei dinamice s-a suprapus  peste o 
zonă baroclină la sol, constituită în dimineaţa 
zilei de 28 iunie, din fronturile asociate 
sistemului depresionar din nordul Mării 
Negre, ce au evoluat ulterior spre o zonă de 
separaţie asociată cu un front staţionar sau 
oclus. 

Fig. 13. Hartă  mezoscalara compusă pentru data 
de 28 iunie 2010 (inundaţiile rapide din nordul 
Moldovei) 

 
Jetul troposferic jos (aer cald de 

deasupra Câmpiei Ruse), aproximativ 
perpendicular pe direcţia vântului din 
troposfera medie a furnizat energie 
sistemului convectiv, prin crearea unei   
largii arii de convergenţă. Axa de umezeală 
maximă era perpendiculară pe grupa   
nordică a Carpaţilor Orientali şi uşor mai la 
nord faţă de dorsala termică. 

Un rol hotărâtor în acest caz l-a    avut 
orografia – prin orientare a asigurat 

convergenţa de umezeală şi ascensiunea 
orografică foarte activă,  iar în 29 iunie  a 
favorizat apariţia  unei linii de discontinuitate 
(linie uscată ce a coborât pe lângă flancul 
nord-estic al lanţului Carpatic) ce a constituit 
un element determinant pentru evoluţia 
sistemului convectiv spre o structură 
mezociclonică. 

Aşadar,  vorbim de un complex de 
factori printre care rolul structurii 
aerosinoptice a fost esenţial, dar nu trebuie 
neglijate condiţiile fizico-geografice ale 
regiunii, care au avut un rol decisiv în 
dinamica locală a aerului. 

 
6. EVOLUŢIA FENOMENELOR – 

CARACTERISTICI RADAR 
 
Inundaţiile de tip “flash flood” din 28 iunie 
au fost determinate de cantităţile mari de 
precipitaţii căzute în timp scurt în bazinul 
superior al Jijiei. În bazinul superior al Jijiei 
din datele confirmate de la posturile pluvio, 
dar şi din date radar (fig. 14) au căzut în 
general peste 100 l/mp, cu un vârf de 
precipitaţii la nord-vest de Dorohoi, aproape 
de izvoarele Jijiei, unde din date radar s-au 
înregistrat peste 200 l/mp, iar la postul pluvio 
Pădureni (jud Botoşani), s-au înregistrat         
163 l/mp . 

Fig. 14. Cantităţi de precipitaţii estimate de 
radarul de la Bârnova în intervalul 28 iunie ora 
0001 - 28 iunie ora 2359 

 

Aceste cantităţi s-au înregistrat în 
două intervale.  În primul interval (între orele 
1200 şi 1500), sistemul convectiv  nu a fost 
foarte extins ca arie, însă dezvoltarea a fost 
în trenă şi aparent a apărut ca staţionar la 
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graniţa nordică dintre judeţele Botoşani şi 
Suceava.  

Cantităţile confirmate în acest interval 
au fost de până la 42 l/mp la Pădureni 
(cantitate cumulată în doar 30 de minute, 
între 1230 şi 1300). În al doilea interval,     
între orele 1630 şi 2100, sistemul convectiv     
a avut extindere spaţială mare, pe toată 
suprafaţa judeţelor Botoşani şi Suceava,    
dar şi în Ucraina. Cantităţile de apă 
înregistrate în cel de-al doilea interval au de 
până la 114 l/mp la Pomârla (jud. Botoşani), 
99 l/mp la Zvoriştea (jud Suceava) şi 71 l/mp 
la Pădureni. 

Având în vedere că sistemul convectiv 
s-a aflat la o distanţă de  peste 100 km de 
radar, nu a putut fi stabilit cu exactitate 
modul în care s-a organizat convecţia. Dar cu 
siguranţă, convecţia a fost organizată  în 
sisteme multicelulare sau super-celulare, 
deoarece la niveluri medii (2,7-4,3 km), în 
câmpul de vânt au fost identificate mai  
multe zone de convergenţă puternică 
(MARC), sau de rotaţie (fig. 15) ce indică  
un potenţial mare pentru curenţi descendenţi 
puternici (downburst), iar în troposfera  

înaltă (peste 6 km) arii cu divergenţă, ce 
arată ascendenţa puternică până la altitudini 
mari. 

Argumente în organizarea convecţiei 
ca sisteme supercelulare, sunt şi confirmările 
vizuale ale apariţiei a două structuri 
tornadice: una în apropiere de Dorohoi şi a 
doua lângă Ibăneşti. 

Norii convectivi au atins înălţimi de 
până la 14 km  şi valori de reflectivitate de 
60…65 dBZ, valori ce ar indica, ca probabilă 
apariţia grindinei – dar aceasta nu a apărut, 
cel puţin nu a fost confirmată, întreg 
potenţialul precipitabil din aceste sisteme 
convective, a fost sub formă de ploaie. 

 

6.1. Mezociclon în nordul Moldovei  
- 29 iunie 2010 

Mezociclonul din nordul Moldovei a 
evoluat rapid dinspre Republica Moldova, 
peste judeţele Botoşani şi Suceava, între 
orele 1345 şi 17ºº UTC, iar în timpul evoluţiei 
lui în după-amiaza zilei de 29 iunie s-au 
înregistrat cantităţi între 40 şi 60 l/mp la 
graniţa cu Republica Moldova şi Ucraina,   
iar ca fenomene asociate, izolat a căzut 
grindină, iar vântul a prezentat scurte 
intensificări. Însă el a fost analizat, nu numai 
din aceste motive, ci şi pentru faptul că a a 
avut o extindere deosebită.  

Domeniul scanat de radarul de la 
Bârnova în cazul acestei structuri a fost 
cuprins între 2,3 şi 10 km (cel puţin pentru 

viteze doppler), nivelurile joase ale furtunii 
nu au putut fi surprinse.Structura de 
mezociclon apare în câmpul de reflectivitate 
încă de la ora 1430 UTC, dar structurile 
clasice asociate, cum ar fi ecoul radar cu o 
formă  de cârlig, (hook echo) zona cu ecou 
slab (WER), precum şi gradienţii puternici de 
reflectivitate, apar foarte clar la vest de 

 
Fig. 15. Viteze Doppler la scara furtunii  (storm relative velocity) – convergenţă (MARC) şi rotaţie la 
niveluri medii  (radar Bârnova, WSR-48D, ora 17:30 din 28 iunie 2010) 
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Botoşani la ora 1514 (fig. 16). Apariţia 
acestor structuri dovedesc existenţa unor 
curenţi ascendeţi puternici, precum şi a unei 
mişcări rotaţionale în cadrul sistemului. 
Ecoul cârlig era perpendicular pe jetul de 
nivel jos, astfel alimentarea cu aer cald şi 
umed a fost intensificată. 

Analiza detaliată  a vitezelor doppler la 
diferite  elevaţii, indică o zonă extinsă  unde 

se manifestă curentul ascendent de intrare în  
furtună, persistent  pana la 6…7 km (fig. 17) 
înălţime şi o rotaţie ciclonică a curentului 
ascendent până la niveluri medii, ce indică o 
structură mezo-ciclonică bine dezvoltată pe 
verticală. Astfel sistemul a fost capabil să 
evolueze pe o durată mare de timp, ca urmare 
a separării curentului ascendent de cel 
descendent. 

 

Fig. 16. Reflectivităţi  şi viteze Doppler la scara furtunii (mezociclon – 29 iunie ora 1514 UTC) 

 

 

Fig. 17.  Viteze Doppler la diferite elevaţii – convergenţă până la 7 km şi divergenţă la peste 9 km 
(mezociclon – 29 iunie ora 1526 UTC) 
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Convergenţa de la niveluri medii 
(MARC), indică ca probabilă apariţia 
curenţilor descendenţi puternici la sol 
(downburst – microburst umed în acest caz),  
a grindinei, aşa cum s-a întâmplat la 
Avrămeni (jud. Botoşani), sau cantităţilor 
mari de apă în scurt timp – 40 l/mp între 1500 
şi 1640 UTC la Negreni jud Botoşani. 

În troposfera înaltă la peste 9 km 
înălţime se poate distinge foarte clar 
divergenţa aerului (fig. 17, dreapta jos), ce 
arată vitezele ascensionale mari, compensate  
în altitudine de acest flux divergent. 

 
 

7. CONCLUZII 
 
La sfârşitul lunii iunie anul acesta, nordul 
Moldovei a fost afectat de manifestări ale 
instabilităţii atmosferice deosebite. Convecţia 
a apărut şi s-a dezvoltat după orele prânzului, 
aproximativ pe aceaşi suprafaţă şi doar 
modul de organizare a fost diferit. În prima zi 
(28 iunie) inundaţiile de tip “flash flood” au 
fost generate de sisteme convective cu 
propagare lentă în trenă, ce au evoluat pe 
acelaşi aliniament. A doua zi cantităţile nu au 
mai fost foarte mari, dar au amplificat 
inundaţiile, însă interesant a fost modul de 
organizare al convecţie, sub forma unui 

mezociclon extins pe suprafaţa a două  
judeţe. 

În acest interval în nord-estul 
României era prezentă o zonă baroclină 
perpendiculară pe Carpaţii Orientali, confi-
guraţie ce a asigurat formarea unei întinse 
arii de convergenţă de umezeală. Astfel   
între suprafaţa solului şi aproximativ 2500 m, 
s-a format un strat de aer umed, cald şi 
instabil. Umezeala era adusă de deasupra 
Mării Negre, aerul cald tropical era     
antrenat de deasupra Câmpiei Ruse de     
către jetul de nivel jos  orientat pe această 
direcţie. Peste această structură din 
troposfera joasă s-a suprapus aerul rece şi 
uscat din troposfera medie, antrenat de 
nucleul de tip cut-off, acesta, contribuind    
tot mai mult la instabilizarea masei de aer. 

În tot acest context aerosinoptic nu  
trebuie neglijată interacţiunea cu factorul 
fizico-geografic ce a avut un rol decisiv în 
dinamica locală a aerului, şi impregnând 
situaţiei un caracter unic pentru această parte 
a ţării.   
          Prin construirea unui model conceptual 
după situaţia reală din intervalul analizat, 
sper ca această lucrare să-şi fi atins       
scopul urmărit, iar rezultatele obţinute să fie 
de folos pe viitor  în gestionarea  unor situaţii 
asemănătoare.  
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Rezumat: În lucrare este prezentat primul studiu de evaluare a calităţii datelor radar din 
România şi impactul asupra procesului de prognoză. O caracteristică de bază a sistemelor 
radar moderne o reprezintă algoritmii de procesare a datelor brute şi de generare a 
produselor radar finale. Astfel, calitatea datelor brute se regăseşte în calitatea produselor 
finale şi, implicit, a prognozelor. În acest scop s-au utilizat seturi de date independente, 
rezultate în urma măsurătorilor efectuate cu radarul meteorologic, cu reţeaua de 
pluviometre şi cu disdrometrele optice laser. 
Au fost generate hărţi teoretice ale blocajului fasciculului radar în zonele cu teren complex, 
în vederea estimării pierderii de energie a pulsului. Pentru verificarea calculelor teoretice    
s-au alcătuit hărţi ale probabilităţii de detecţie a ecourilor radar şi ale câmpului mediu al 
reflectivităţii radar. De asemenea, s-au calculat relaţiile de tip Z-R, pentru diferite perioade, 
în vederea unei mai bune reprezentări a câmpului de precipitaţii în zona de acoperire a 
radarului respectiv. 
Rezultatele obţinute conduc la evidenţierea zonelor de observaţie radar afectate de prezenţa 
formelor de relief înalte, precum şi a zonelor cu zgomot la sol şi propagare anomală a 
fasciculului. În cazul radarului operaţional în sud-estul ţării, este surprins faptul că, în 
sezonul convectiv, furtunile convective sunt iniţiate preponderent deasupra uscatului. 
Rezultatele îmbunătăţesc percepţia previzionistului asupra calităţii datelor radar şi a 
impactulului blocajului asupra estimărilor radar, rezultate ce pot fi utilizate la îmbunătăţirea 
algoritmilor şi, prin aceasta, a procesului de prognoză. 
 
Cuvinte cheie: evaluare, radar,blocaj, precipitaţii, disdrometru 

 
 
 

1. INTRODUCERE 

Lucrarea prezintă primul studiu de evaluare a 
calităţii datelor radar din România, în 
vederea analizei impactului acestora     
asupra procesul de prognoză meteorologică. 
Studii anterioare privind evidenţierea 
caracteristicilor câmpului de reflectivitate   
au fost conduse de Pavai şi Vamoş (2006), 
însă numai pentru radarul meteorologic de    
la Bobohalma. Datele radar sunt supuse 
erorilor datorită mai multor factori ce 
acţioneză în aria de acoperire, printre care 
relieful înalt şi inversiile de temperatură 
(Burcea et al. 2010). De asemenea, utilizarea 
de către previzionişti a mozaicului radar 
naţional, generat luând în considerare 
valoarea maximă în interiorul pixelului        

în zona de suprapunere, conduce la 
interpretarea greşită a unor produse radar. 
Detecţia unor fenomene precum banda 
strălucitoare poate fi ratată sau interpretată în 
mod eronat ca o zonă cu precipitaţii intense. 
Astfel, evaluarea calităţii datelor prelevate de 
fiecare sistem radar individual şi punerea în 
evidenţă a zonelor afectate reprezintă un pas 
semnificativ în interpretarea corectă a 
măsurătorilor radar. 

 

O caracteristică de bază a sistemelor 
radar moderne o reprezintă algoritmii de 
procesare a datelor brute şi generare a 
produselor radar finale. Unul dintre aceşti 
algoritmi este cel de estimare a cantităţii     
de precipitaţii ce cade la sol din dezvoltările 
noroase, de la cei mai simpli, până la 
algoritmii complecşi folosiţi de generaţia 
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nouă de radare meteorologice Doppler dual 
polarimetrice (Brandes et al. 2002). 

Estimarea cantitativă a precipitaţiilor 
din observaţiile de tip radar este un proces 
destul de complex şi implică un număr de 
factori, pornind de la proiectarea sistemelor 
tehnice, până la analiza imaginilor şi 
controlul calităţii datelor, fizica proceselor 
atmosferice, estimarea corectă şi analiza 
erorilor, organizarea bazei de date şi 
vizualizarea datelor în aplicaţiile hidro-
meteorologice (Krajewski şi Smith 2002).  

Fenomenele de vreme severă provoacă 
inundaţii şi viituri rapide pe râuri, grindină de 
dimensiuni mari, descărcări electrice, vânt 
puternic asociat cu pagube la sol. Atunci 
când astfel de evenimente meteorologice sunt 
iniţiate în zone cu teren complex, detecţia şi 
monitorizarea cu ajutorul radarului nu sunt 
foarte precise. Complexitatea estimărilor 
apare ca rezultat a două cauze majore: 
blocajul parţial sau total al fasciculului radar 
de către relief (Brown et al. 2002; Bech et al. 
2003; Wood et al. 2003) şi microfizica şi 
dinamica precipitaţiilor în zonele cu teren 
complex (Rotunno şi Ferreti 2001; White et 
al. 2003; Neiman et al. 2004). Interacţiunea 
dintre undele electromagnetice şi relief 
(zgomot de sol şi efecte de ecranare) şi 
structura verticală a reflectivităţii atmosferice 
(banda strălucitoare, umplerea parţială a 
fasciculului şi vârful norului) explică o bună 
parte a acestei variabilităţi spaţiale (Shipley 
et al. 2005; Krajewski et al. 2006). 

Estimarea cantităţii de precipitaţii 
reprezintă unul din produsele finale derivate 
din date radar, iar acest tip de măsură este 
necesar nu numai pentru o mai bună 
înţelegere a proceselor atmosferice, dar şi 
pentru o varietate de aplicaţii practice, de la 
prognoza inundaţiilor şi administrarea 
resurselor de apă, până la sistemele de 
comunicaţii din domeniul microundelor 
(Raghavan 2003). În general, estimarea 
intensităţii şi acumulării precipitaţiilor pe o 
anumită suprafaţă este suficientă pentru 
majoritatea scopurilor ştiinţifice. Acest lucru 
poate fi realizat cel mai bine cu ajutorul 
radarului, datorită rezoluţiei spaţiale mari a 
măsurătorilor. În acest mod, sistemul radar 
echivalează cu o reţea foarte densă de 
pluviometre (Serafin şi Wilson 2000), având 
avantajul de a surprinde evenimentele cu 
caracter izolat. 

Pentru ca aceste estimări să fie cât mai 
exacte şi mai reale, este necesară o ajustare a 
modului de calcul şi de conversie între 
parametrii măsuraţi în mod direct de către 
radar (ex. reflectivitatea radar) şi cantitatea 
de precipitaţii înregistrată la sol. În acest 
scop, în studiul de faţă s-au utilizat 
măsurători independente ale parametrilor 
câmpului de precipitaţii, efectuate cu radarul 
meteorologic, cu reţeaua de pluviometre, dar 
şi cu ajutorul disdrometrelor optice laser. 
Măsurătorile în acest ultim mod includ 
parametri precum intensitatea precipitaţiilor, 
distribuţia după dimensiuni a picăturilor,  
faza precipitaţiilor şi reflectivitatea radar. 

Pentru utilizatorii acestor date, şi        
în mod special pentru meteorologii 
previzionişti, este necesară atât cunoaşterea 
problemei acoperirii radar, cât şi calitatea 
datelor furnizate de sistemele mai sus 
menţionate. Calitatea datelor se referă la o 
largă varietate de probleme, pornind de la 
statistica semnalului, până la strategia de 
scanare, senzitivitate, calibrare, precum şi 
actualitatea şi problematica artifactelor radar, 
datorită zgomotului de sol sau propagării 
anomale. Calitatea datelor este de asemenea 
legată de domeniul de aplicaţie a datelor 
respective (Krajewski şi Smith 2002). 

În secţiunea următoare vor fi 
prezentate pe scurt considerentele teoretice 
caracteristice investigaţiilor de bază privind 
calitatea datelor radar şi principiul 
masurătorilor efectuate cu disdrometrul optic 
laser. Secţiunea a treia cuprinde descrierea 
seturilor de date şi metodologia utilizată în 
prelucrarea acestora. În secţiunea a patra sunt 
prezentate rezultatele provenite din 
prelucrarea datelor şi interpretarea acestora, 
urmând ca ultima secţiune a lucrării să 
conţină concluziile.  

 
 

2. CONSIDERENTE TEORETICE 
 
Interpretarea măsurătorilor radar în termeni 
de câmp de precipitaţii este complexă, 
deoarece depinde: 1) – de variabilitatea 
precipitaţiilor la diferite scări (scara 
elementară a picăturilor de ploaie, volumul 
de rezoluţie radar, furtună convectivă), 2) – 
de domeniul de detecţie (definit, în termeni 
generali, de relieful înconjurător) şi 3) – de 
parametrii sistemului radar utilizat în 
măsurători. O altă dificultate o reprezintă 
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transformarea reflectivităţii măsurate la 
nivelurile înalte în intensitatea precipitaţiilor 
la sol. 

Evaluarea calităţii datelor radar se 
poate efectua ţinând cont de surse de erori 
precum  zgomotul de sol, propagarea 
anomală şi blocajul fasciculului radar. Acest 
tip de evaluare a fost realizat pentru 
sistemele Weather Surveillance Radar – 98 
Doppler (WSR-98D) din România, utilizând 
două metode simple de analiză statistică. 
Zgomotul provenit de la ţintele de la sol şi 
ecourile generate de propagarea anomală a 
fasciculului radar depind de o serie de factori 
ce includ: modelul de emisie al antenei, 
înălţimea antenei, unghiul de elevaţie, 
structura reliefului local şi profilul atmosferic 
al indicelui de refracţie. Cel din urmă  este, la 
rândul lui, afectat de profilele presiunii, 
temperaturii şi umezelii aerului.  

În cazul radarelor meteorologice, prin 
termenul de zgomot se inţelege detecţia 
ecourilor nedorite. Zgomotul mai poate fi 
definit ţinând cont de aplicaţia de utilizare a 
datelor. Ecourile provenite de la sistemele 
noroase sunt considerate drept zgomot de 
către cei care încearcă să identifice avioanele 
utilizând radarul şi viceversa. Ecourile 
provenite în urma procesării datelor prelevate 
în aer clar sunt considerate zgomot pentru cei 
ce analizează câmpul de precipitaţii, însă 
reprezintă informaţii valoroase în emiterea 
prognozelor pe foarte scurtă durată şi în 
monitorizarea iniţierii convecţiei (Wilson et 
al. 2000). Aşadar, zgomotul reprezintă o 
problemă comună tuturor radarelor şi este un 
produs al interacţiunii dintre modelul de 
emisie al antenei şi terenul (relieful) din jurul 

radarului. O antenă parabolică poate canaliza 
energia provenită de la transmiţătorul 
radarului într-un fascicul îngust (cunoscut şi 
sub numele de „fascicul creion”), care are 
drept caracteristică o lărgime nominală a 
fasciculului de 1°. Fasciculul principal, însă, 
este mai larg şi are structură de lob. Figura 1 
ilustrează modelul tipic de emisie al unei 
antene parabolice (Skolnik 2008). Atunci 
când marginile lobului principal sau lobii 
adiacenţi fasciculului principal lovesc o ţintă, 
radarul poate recepţiona semnal, iar acest 
lucru duce la apariţia ecourilor de zgomot de 
sol chiar şi în situaţia în care radarul nu emite 
în direcţia sursei de ecou.  

Lobii laterali ai radarelor situate pe 
teren înalt sau în turnuri înalte, cu intenţia 
unei vederi neobstrucţionate a lobului 
principal, suferă, de asemenea, de zgomot de 
sol semnificativ, datorită faptului că lobii 
laterali au vederea neobstrucţionată relativ la 
formele de teren din jurul radarului. 
Zgomotul de sol este constant din punct de 
vedere al extinderii spaţiale, devreme ce se 
găseşte în apropiere şi este o caracteristică 
statică, fapt pentru care este numit şi „ecou 
permanent”. În vreme ce extinderea sa este 
relativ constantă, semnalul fluctuează destul 
de mult. O schimbare mică în unghiul 
incident (de ex, 0,1°) poate modifica 
considerabil intensitatea ecoului cu 10-20 dB 
(Joe 2009). 

O zonă ideală de instalare a unui radar 
meteorologic ar reprezenta-o dealurile de 
înălţime mică acoperite cu vegetaţie. Astfel, 
energia lobilor laterali este absorbită sau 
extinderea este blocată. Prin procesarea 
semnalului, radarele Doppler pot filtra 

   
Fig. 1. Modelul de radiaţie pentru o antenă parabolică, arătând structura de lob (după Joe, 2009) (stânga). 
Aria de culoare galbenă indică definiţia lărgimii fasciculului; schema spectrului vitezei Doppler arată 
împreună zgomotul de sol şi ecourile meteorologice (după Joe, 2009) (dreapta). Figura identifică 
terminologia utilizată în text. 
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zgomotul de sol prin eliminarea 
componentelor nule din spectrul vitezei 
Doppler (Fig. 1). Totuşi, semnalul provenit 
de la ţintele de sol poate varia în intensitate 
sau extindere datorită proximităţii şi 
intensităţii sau caracteristicilor fizice ale 
ecoului, ce se pot datora copacilor, navelor 
sau clădirilor. Toate acestea duc la 
compromisuri. Filtrul poate fi aplicat pentru 
anumite zone, utilizând o mască a 
zgomotului de sol definită de către utilizator, 
de obicei inginerul sistemului radar.  

Ecourile provenite din propagarea 
anomală (PA) a fasciculului radar apar atunci 
când traiectoria fasciculului radar este 
deviată către sol, datorită profilului vertical 
al indicelui de refracţie. Ecourile PA sunt 
prezente numai în anumite condiţii 
atmosferice şi nu în cazul atmosferei 
standard. În termeni de semnal şi 
caracteristici ale ecoului, deoarece sunt 
cauzate de sol, apar afişate ca şi zgomotul de 
sol. Diferenţa este că ecoul PA este 
intermitent şi afectează în principal 
unghiurile de elevaţie mai mici de 1°. Din 
considerente geometrice, ecourile PA sunt 
localizate, în general, departe de radar, de 
obicei apărând ca ecouri de ordinul doi 
(dincolo de 100 km). De asemenea, în cazul 
altor sisteme radar (Joe şi Lapczak 2002), 
filtrul de zgomot de sol este aplicat pe 
întreaga distanţă de scanare şi la toate 
unghiurile de azimut şi este eficient în 
îndepărtarea ecourilor PA. Totuşi, acest  
lucru poate conduce la supra-filtrarea datelor 
şi la eliminarea informaţiilor valoroase. O 
soluţie a problemei supra-filtrării este 
corectarea ulterioară a datelor în lanţul de 
procesare. 

O altă metodă simplă de evaluare a 
calităţii datelor radar este realizarea unei 
hărţi (grilă orizontală de tip polar sau 
cartezian) a valorii medii a câmpului de 
reflectivitate radar. În acest studiu s-au 
realizat astfel de hărţi utilizând diferite   
seturi de date, în vederea evaluării statistice   
a impactului blocajului datorat terenului, 
zgomotului de sol şi PA. S-au calculat       
doi parametri, şi anume: probabilitatea de 
detecţie şi reflectivitatea medie. Proba-
bilitatea de detecţie a fost definită conform 
relaţiei (1) (Joe 2009), iar pragul valorii de 
reflectivitate a fost de 10 dBZ. Aceasta 
reprezintă frecvenţa cu care un bin sau pixel 
radar conţine date valide. 

POD =   )),((
1

MDSrZH
N

    (1)  

 
unde H este Heaviside sau funcţia unitate, 
astfel că 

 
H = 1, dacă Z(r, θ) ≥ MDS şi 

H = 0, dacă Z(r, θ) < MDS 
 

(2)

iar MDS reprezintă semnalul minim 
detectabil (pentru toate datele valide). 

Al doilea parametru calculat este 
reflectivitatea medie. Reflectivitatea liniară 
(Z) este calculată conform ecuaţiei (3), din 
date cu unitatea de măsură dBZ, sumate şi 
mediate (<Z>, (4)). În scopul unei mai bune 
afişări, datele sunt convertie înapoi în unităţi 
de dBZ (5). 

 

Z = 10dBZ/10 (3)

<Z> = 1/N  ),( rZ  (4)

<dBZ>  =  10 log10 <Z> (5)

 
Evaluarea acurateţei măsurătorilor 

radar privind câmpul de precipitaţii poate fi 
efectuată prin compararea datelor radar cu 
alte tipuri de date ce conţin parametri 
asemănători, sau utilizând subseturi de 
parametri ce pot fi transformaţi în date de 
interes. Astfel, disdrometrul optic laser 
reprezintă un instrument de măsură adecvat 
acestui tip de evaluare. Disdrometrul optic 
laser poate măsura o serie de parametri 
caracteristici câmpului de precipitaţii la sol, 
printre care intensitatea precipitaţiilor, 
dimensiunea particulelor, viteza de cădere şi 
starea de agregare. Caracteristicile principale 
ale disdrometrului optic laser sunt 
următoarele: dispozitivul este uşor de 
manevrat, robust şi are un preţ scăzut, fiind 
posibilă construirea unei reţele de 
disdrometre cu care se pot face măsurători 
punctuale mult mai reprezentative. Acest 
lucru oferă posibilitatea investigării 
variabilităţii la scară mică; picăturile de 
dimensiuni mici sunt detectate cu eficienţă 
mare, iar prin alegerea tipului de sistem optic 
se poate modifica plaja de măsurare a 
senzorului, în scopul estimării particulelor cu 
diametre de până la 0,1 mm. Se pot obţine 
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estimări ale dimesiunii şi vitezei fulgilor de 
zăpadă, informaţie utilă atunci când 
dispozitivul este folosit ca senzor de vreme 
prezentă. 

Principiul de funcţionare se bazează   
pe extincţia radiaţiei electromagnetice pe o 
singură particulă. Particulele ce se pot 
detecta au un diametru cuprins între 0,3 şi   
30 mm şi viteze de cădere de până la          
20 ms–1. La baza metodei de funcţionare a 
instrumentului stă un senzor optic ce este 
disponibil comercial şi care produce un 
fascicul optic orizontal de 30 mm lărgime,    
1 mm grosime şi 160 mm lungime (Loffler-
Mang şi Joss 2000). Acesta este produs de    
o diodă laser de putere 3 mW şi de lungime 
de undă de 780 nm. În receptor radiaţia   
laser este focalizată pe o singură fotodiodă. 
Transmiţătorul şi receptorul sunt montate    
în compartimente închise, pentru protecţie.  
În absenţa picăturilor, receptorul produce     
la ieşirea din senzor un semnal de 5 V. 
Particulele ce cad prin fasciculul optic 
cauzează, prin extincţie, o descreştere a 
semnalului şi, astfel, o mică diminuare a 
voltajului. Descreşterea voltajului depinde 
liniar de fracţia de fascicul laser blocată  
(Fig. 2). 

 

 

 
Fig. 2. Semnalul provenit de la particulele ce cad 
prin fasciculul laser:  a) particule mici şi mari,    
b) semnalul brut de la senzor, c) semnalul după  
inversie şi amplificare, după aplicarea de praguri 
(Löffler-Mang şi Joss, 2000). 

În cazul disdrometrului optic laser, 
factorul de reflectivitate radar poate fi 
estimat, în funcţie de distribuţia după 
dimensiuni, utilizând relaţia:  
 

ZM = 
i

ii

tF

Dn



6

 (6)

 
unde ni reprezintă numărul de picături din 
clasa de dimensiuni i, detectate în timpul t, Di 
este diametrul mediu al picăturilor din clasa 
i, F este aria suprafeţei de măsură şi vi este 
viteza medie a picăturilor din clasa i. 
 

R = dDDND t )(
6 0

3



 (7)

 
Relaţia de mai sus exprimă intensitatea 

ploii, R, în funcţie de distribuţia după 
dimensiuni a picăturilor, atunci cînd viteza 
verticală a aerului este zero (asemănător 
condiţiilor întâlnite la suprafaţa solului). 

 
3. DATE ŞI METODOLOGIE 
 
În studiul de faţă s-au utilizat următoarele 
tipuri şi seturi de date: Modelul Digital de 
Teren (MDT) pentru zona României, cu 
rezoluţia grilei de 1x1 km, însă a fost 
disponibilă şi grila de rezoluţie 90x90 m 
pentru cazul special al radarului de la 
Bobohalma. Proiecţia grilei utilizată în 
algoritmul de calcul al blocării fasciculului 
radar şi la afişarea rezultatelor este Universal 
Transverse Mercator (UTM), zona 34N. 

Datele radar au fost disponibile în 
formatul nativ, sub forma fişierelor de volum 
(level II), dar şi ca fişiere reprezentând 
produse radar individuale. Este de menţionat 
faptul că fişierele de volum conţin datele 
brute prelevate de radar într-o scanare 
completă, date reprezentate de cei trei 
parametri de bază estimaţi (reflectivitatea, 
viteza radială şi lărgimea spectrală). Fişierele 
de produse radar conţin o parte din 
informaţia brută totală (de ex. reflectivitatea 
pentru un anumit unghi de elevaţie, echo top, 
mesocyclone), parte ce este prelucrată şi 
corectată de algoritmii radar specifici tipului 
de produse generate. S-au utilizat doar datele 
de reflectivitate, disponibile la un interval de 
scanare de 6 min. Rezoluţia azimutală a 
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datelor este de 0,95°, cu o rezoluţie radială de 
1 km. 

Sistemele radar incluse în studiu sunt 
cele operaţionale la Bobohalma şi Medgidia. 
Motivele pentru care a fost făcută această 
alegere sunt legate de orografia din jurul 
radarelor şi de condiţiile de propagare a 
fasciculului radar. Setul de date cuprinde 
perioada sezoanelor convective 2009 şi 2010, 
perioada lunilor mai–septembrie. 

Un set de date complementar conţine 
datele de distribuţie după dimensiuni 
furnizate de disdrometrul optic laser OTT 
Parsivel (Particle Size and Velocity), 
achiziţionat în cadrul proiectului HYDRATE 
(Hydrometeorological data resources and 
technologies for effective flash flood 
forecasting) şi instalat la Mangalia. Datele  
au fost înregistrate în perioada aprilie-
septembrie 2009, apoi au fost prelucrate 
utilizând metode de analiză statistică, în 
vederea optimizării estimării radar a 
precipitaţiilor în această zonă a ţării. 

Strategia de scanare a radarelor WSR-
98D operaţionale în reţeaua meteorologică 
din România este aceeaşi pentru toate 
componentele sale, iar unghiurile de   
elevaţie ale scanării de bază încep de la 
valoarea de 0,5° şi cresc cu un pas de 0,95° 
pentru primele patru unghiuri de elevaţie. 
Această strategie de scanare, atunci când  
este aplicată radarelor ce funcţionează în 
zone cu orografie înaltă, poate conduce fie   

la ineficienţa de detecţie a condiţiilor 
atmosferice joase (Brown et al. 2002), fie la 
subestimarea cantităţii reale de precipitaţii. 
Propagarea fasciculului radar este determinată 
de structura verticală a condiţiilor din 
atmosferă, dictate de parametri ca: 
temperatura, umezeala şi presiunea (Doviak 
et al. 2000). 

Când o parte a fasciculului întâlneşte 
un obstacol, fasciculul este parţial absorbit şi 
parţial împrăştiat în diferite direcţii. O parte 
din energia împrăştiată se întoarce la radar. 
Partea neafectată continuă să se propage      
în atmosferă, iar dacă întâlneşte o ţintă, o 
parte din energie va fi retroîmprăştiată de 
picăturile de ploaie şi va fi detectată de radar 
(Fig. 3). 

Interacţiunea dintre unda electro-
magnetică emisă de radar şi teren este foarte 
complicată, iar dependenţa direcţională a 
imprăştierii provocate de munte este dificil 
de obţinut. Acest lucru are drept cauză faptul 
că geometria obiectelor prezente la suprafaţă 
(rocile, vegetaţia, structurile antropice) şi 
proprietăţile electromagnetice ale acestora 
sunt necunoscute utilizatorului de date radar. 
Cel mai bun exemplu este faptul că o 
anumită suprafaţă va produce o reflectivitate 
semnificativ diferită, în funcţie de situaţia că 
este umedă sau uscată. 

Pentru fiecare radar au fost generate 
hărţi de topografie, hărţi ale estimării 
pierderii de putere a fasciculului radar pe o 

 
Fig. 3. Reprezentare schematică a blocajului fasciculului radar în zonele cu orografie înaltă (după 
Krajewski et al. 2006). 
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rază de 230 km şi pentru primele patru 
unghiuri de elevaţie. De asmenea, au fost 
generate hărţi de probabilitate de detecţie 
(POD) şi reflectivitate medie, obţinute prin 
prelucrarea datelor pe perioade medii de 
timp. Combinaţia tuturor acestor elemente 
furnizează un set complet de instrumente 
pentru interpretarea vizuală şi justificarea 
fizică a acoperirii radar în termeni de blocaj 
al fasciculului şi detecţia precipitaţiilor. 

Setul de date obţinut în urma 
măsurătorilor cu disdrometrul optic laser 
conţine înregistrări cu o frecvenţă de timp de 
rezoluţie mare (1 min). Asupra setului de 
date se impun câteva restricţii, în vederea 
omogenizării şi simplificării metodologiei  
de comparaţie. Setul se date cuprinde mult 
mai multe măsurători, însă studiul s-a   
limitat la perioada de timp în care se 
manifestă cele mai multe fenomene convective 
(aprilie-semptembrie). De asemenea, această 
perioadă corespunde cu cea în care măsurătorile 
radar utilizează aceeaşi relaţie reflectivitate 
radar – intenstitatea precipitaţiilor (Z-R), de 
forma Z=aRb. Metodologia constă în 
determinarea parametrilor a şi b din setul de 
date obţinut, astfel încât aceştia să conducă la 
o relaţie Z-R care să reprezinte cât mai corect  
căderile de precipitaţii în zona de interes. 
 
  
4. REZULTATE ŞI INTERPRETARE 
 
Sistemul radar WSR-98D operaţional la 
Bobohalma (RDBB), judeţul Mureş, este 
situat într-o zonă caracterizată de o      
variaţie semnificativă a altitudinii reliefului. 

Regiunile muntoase, cu altitudini de peste 
2000 m, se extind începând de la o distanţă 
de aproximativ 70 km de radar, ajungând în 
unele sectoare (zona de nord, zonele de sud-
est şi sud-vest) până la distanţa maximă a 
ariei de acoperire (230 km). Restul ariei de 
acoperire este caracterizată de formaţiuni de 
relief cu altitudini de câteva sute de metri 
deasupra nivelului mării (de ex. aproximativ 
550 m în zona radarului). 

Figura 4 (stânga) ilustrează harta de 
blocaj a fasciculului radar pentru elevaţia de 
0,5°, până la distanţa de 230 km faţă de 
radar. Analizând această hartă, se poate 
observa existenţa unei zone cu blocaj     
sever, zonă ce se găseşte în sectorul de 
azimut 150°-170°. Pentru aceste unghiuri    
de azimut, blocajul fasciculului este 
semnificativ, cu valoarea maximă de 83,4%. 
O altă zonă cu valori mari ale blocajului este 
cea situată în zona încadrată de azimuturile 
de 185° şi 220°, unde valoarea maximă a 
blocajului este de 63%. Alte două zone        
ce influenţează prelevarea corectă a datelor 
sunt situate în sectoarele de azimut de 27-89° 
şi 270-290°, cu un maxim de blocaj al 
fasciculului cu o valoare de 61,6% pe direcţia 
azimutului de 280°. Regiunile care nu suferă 
de blocaj al fasciculului sunt cele situate în 
zona sectoarelor 0-27°, 89-137°, 222-252° şi 
293-360°. În regiunea cu valori mari ale 
blocajului, acesta începe de la distanţa de 
aproximativ 70 km faţă de radar şi se extinde 
până la 230 km. În zona de blocaj sever, 
diferenţa de altitudine dintre radar şi vârfurile 
muntoase este de aproximativ 2000 m, 
rezultând o pierdere de energie ale cărei 

   
Fig. 4. Harta blocajului fasciculului radar la elevaţia de 0,5˚ pentru radarul de la Bobohalma (stânga). Inelele 
de distanţă sunt situate la 50 km unele faţă de altele. Propagarea fasciculului radar în condiţiile atmosferei 
standard şi profilul terenului în direcţia unghiului de azimut de 162˚ (dreapta). 
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consecinţe se extind până la distanţa maximă 
de prelevare a datelor (Fig. 4, dreapta). 
Implicit, apar erori în estimarea corectă a 
câmpului de precipitaţii. 

În Figura 5 (stânga) este prezentată 
probabilitatea de detecţie a ecourilor pentru 
primul unghi de elevaţie a antenei radar. 
Această hartă a fost produsă utilizând    
datele de reflectivitate radar pentru prima 
elevaţie, din perioada iunie-august 2009, iar 
valoarea de prag utilizată pentru calculul 
probabilităţii este de 10 dBZ. Motivul pentru 
care s-a ales această valoare este acela că 
reflectivitatea radar de 10 dbZ este 
considerată ca fiind valoarea minimă de 
detecţie a ploii la sol (0,1 mm h–1) 
(Krajewski et al. 2006). Valorile medii ale 
probabilităţii sunt situate în intervalul        
20-40%, însă se pot observa foarte clar  
valori foarte mari în zonele cu relief foarte 
înalt. Aceste valori sunt datorate ecourilor 
produse de interacţiunea fasciculului radar cu 
muntele, ceea ce denotă influenţa 
semnificativă a ţintelor de sol în prelevarea 
informaţiei de natură meteorologică. De 
asemenea, observăm că valorile descresc 
odată cu creşterea distanţei faţă de radar. 
Acest lucru se datorează creşterii înălţimii 
fasciculului faţă de sol odată cu creşterea 
distanţei faţă de radar. În unele cazuri 
fasciculul se propagă la înălţimi mai mari 
decât cele la care se găsesc norii, în acest caz 
intensitatea ecourilor fiind subestimată. 

O altă metodă de evaluare a calităţii 
datelor radar este cea a calculului acumulării 
reflectivităţii pe diferite perioade de timp. 
Calculând acest tip de hărţi se pot examina 
distribuţia spaţială şi intensitatea ecourilor 

radar. Figura 5 (dreapta) prezintă o astfel de 
hartă, calculată pentru radarul meteorologic 
WSR-98D de la Bobohalma, utilizând  
acelaşi set de date folosit la calculul 
probabilităţii de detecţie. Se poate observa  
că harta prezintă o bună omogenitate a 
câmpului de reflectivitate (20-30 dBZ), 
indicând faptul că nu există o zonă 
preferenţială de iniţiere a sistemelor    
noroase pe perioada studiată. Valoarea 
maximă a reflectivităţii este de 38 dBZ, o 
zonă caracterizată de această valoare       
fiind cea dintre azimuturile de 160-180°, 
acolo unde relieful este înalt. Aşadar, aceste 
valori sunt asociate ecourilor provenite de la 
ţintele de sol şi, astfel, trebuie luate în 
considerare în utilizarea datelor de 
reflectivitate. 

Comparând cele trei hărţi (Fig. 4 şi 5), 
se poate observa o foarte bună corelaţie între 
harta teoretică a blocajului fasciculului radar, 
cea a probabilităţii de detecţie şi cea a 
reflectivităţii medii rezultate din analiza 
setului de date disponibil. 

 Radarul instalat la Medgidia 
(RDMD), este utilizat pentru detecţia şi 
monitorizarea evenimentelor de vreme ce au 
loc în partea de sud-est a României. Relieful 
din aria de acoperire a radarului este 
caracterizat de prezenţa formaţiunilor de 
podiş în aria învecinată radarului, cu 
extindere în partea nordică şi, respectiv, 
sudică, relativ la poziţia acestuia. Forme de 
relief de altitudine mare (munţi) întâlnim la 
distanţe mari faţă de radar, la aproximativ 
200 km în partea de nord-vest (Curbura 
Carpaţilor, România) şi în partea de sud-vest 
(Munţii Balcani, Bulgaria). Harta blocajului 

   
Fig. 5. Probabilitatea de detecţie pentru de 10 dBZ (stânga) şi valoarea medie a reflectivităţii (dreapta), 
pentru perioada iunie-august 2009. Unghiul de elevaţie este de 0,5°. 
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fasciculului radar la unghiul de elevaţie de 
0,5° este prezentată în figura 6. 

 

 

Fig. 6. Harta blocajului fasciculului radar la 
elevaţia de 0,5˚pentru radarul de la Medgidia. 
Inelele de distanţă sunt situate la 50 km unele faţă 
de altele. 

 
 

După cum se observă, procentul de 
blocaj în acest caz este mult mai mic, chiar 
neglijabil, faţă de cazul radarului de la 
Bobohalma. Dacă pentru RDBB procentul 
maxim de pierdere a energiei fasciculului  
era de 83,4%, în cazul RDMD procentul 
maxim este de 4,3%. Aşadar, condiţiile de 
scanare a atmosferei şi de prelevare a datelor 
meteorologice sunt total diferite în cazul 

celor două radare amintite. Dacă în cazul 
radarului situat în centrul ţării blocajul este 
produs de relieful înalt din aria de acoperire, 
în cazul RDMD formele de relief joase nu au 
o influenţă semnificativă asupra geometriei 
propagării fasciculului radar.  

Din imagine se poate observa faptul că 
numai formele de relief de podiş au un rol   
în procesul de blocaj al fasciculului de 
radiaţie emis de radar. Zonele în care 
prelevarea datelor este uşor afectată sunt  
cele situate în aria sectoarelor de azimut de 
0-70°, 195-260° şi 345-360°. Blocajul începe 
la o distanţă de aproximativ 20 km faţă de 
radar pentru sectoarele 0-70° şi 195-260°, în 
timp ce pentru sectorul 345-360° blocajul 
începe la o distanţă de aproximativ 30 km 
faţă de radar. În ambele cazuri însă, influenţa 
reliefului se extinde de-a lungul distanţei 
maxime de scanare. Sectorul de azimut 300-
330° nu suferă nicio influenţă a orografiei 
asupra fasciculului radar, cu toate că prezintă 
relieful cel mai înalt din întreaga arie de 
acoperire. Acest lucru se datorează faptului 
că, deşi munţii sunt prezenţi, aceştia se află la 
distanţă mare faţă de radar, acolo unde 
înăltimea fasciculului are valori mai mari 
decât înălţimea maximă a obstacolului. De 
asemenea, deschiderea unghiulară a 
fasciculului este destul de mare, astfel încât 
numai o mică parte din energia transmisă 
este afectată.   

Figura 7 (dreapta) ilustreaza câmpul 
mediu al reflectivităţii, prelevat la unghiul de 
elevaţie a antenei de 0,5˚, în aria de acoperire 
a radarului de la Medgidia, pentru perioada 
mai–iulie 2009. Analizând imaginea de mai 

sus, o primă observaţie este diferenţa dintre 
distribuţia spaţială şi valorile reflectivităţii 
medii deasupra uscatului şi cele de deasupra 
mării. În timp ce deasupra uscatului câmpul 
este omogen, deasupra mării câmpul prezintă 
neomogenităţi. Acest tip de distributie poate 

  
Fig. 7. Probabilitatea de detecţie pentru de 10 dBZ (stânga) şi reflectivitatea medie (dreapta) pentru 
perioada mai-iulie 2009. Unghiul de elevaţie este de 0,5°. 
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fi explicat ţinându-se cont de fenomenul 
convecţiei atmosferice, fenomen ce este 
iniţiat preponderent deasupra uscatului, unde 
este semnificativ mai intens decât deasupra 
supraf

că propagarea 
anomală a fasciculului radar. 

dintre cele două 
valori

Z-R, utilizată în acest moment de radarul de 

eţelor de apă.  
În Figura 7 (stânga) este prezentat 

rezultatul calculului probabilităţii de detecţie 
având ca prag valoarea de 10 dBZ, pentru 
perioada mai–iulie 2009, pentru radarul de la 
Medgidia. Putem spune că harta este 
omogenă pe toată aria de acoperire, începând 
de la distanţa de aproximativ 40 km faţă de 
radar, cu valori maxime ale POD de 12%. În 
schimb, în aria adiacentă radarului se pot 
observa valori foarte mari ale probabilităţii 
de detecţie, valori situate în intervalul 15-
100%. Valorile mari sunt explicate de 
existenţa zgomotului provenit de la ţintele de 
sol. Lobii laterali ce caracterizează emisia 
radiaţiei electromagnetice de către antenă 
lovesc terenul şi alte obstacole (copaci, 
clădiri), iar raspunsul este interpretat ca fiind 
unul venit de la ţinte meteorologice. O altă 
cauză a valorilor mari de probabilitate 
observate în această zonă poate fi existenţa 
zonelor de inversie şi de gradient de 
temperatură, fapt ce provoa

Ca metodă de evaluare a calităţii 
datelor radar utilizând seturi de date 
complemetare, s-a făcut uz de cele măsurate 
cu disdrometrul optic laser, instalat la staţia 
meteo Mangalia. În continuare, va fi 
prezentat calculul relaţiei Z-R (de tip 

Marshall-Palmer) specifice lunii septembrie 
2009, pentru zona de sud-est a României. 
Figura 8 (stânga) ilustrează diagrama 
regresiei liniare în urma prelucrării setului de 
date disponibil pentru luna septembrie 2009. 
Pentru exemplificarea metodei, a fost aleasă 
luna septembrie 2009, datorită cantităţii mai 
mari de precipitaţii înregistrate, în 
comparaţie cu celelalte luni ale sezonului 
convectiv. Numarul total de puncte utilizat 
este de 1889, iar corelaţia 

 are valoarea de 0,90. 
Din graficul reprezentat în Figura 8 

(stânga), folosind tehnica regresiei liniare, s-
au calculat cei doi factori ce intervin în 
relaţia dintre factorul de reflectivitate radar şi 
intensitatea precipitaţiilor. Valoarea rezultată 
pentru parametrul multiplicativ a a fost de 
221, iar cea pentru parametrul exponenţial b - 
de 1,48. Aşadar, relaţia specifică pentru luna 
septembrie 2009 şi aplicabilă în aria de 
acoperire a radarului de la Medgidia este 
Z=221R1.48. Relaţia este diferită de cea 
utilizată în prezent de radarul de la Medgidia, 
Z=300R1.4, însă graficele specifice celor două 
relaţii sunt asemănătoare (Fig. 8, dreapta). Pe 
grafic, linia verde reprezintă graficul relaţiei 

la Medgidia, iar linia roşie reprezintă graficul 
noii relaţii calculate din datele de DSD. Se 
poate concluziona că radarul oferă o estimare 
corectă a parametrilor câmpului de 
precipitaţii, indiferent care dintre cele două 
relaţii este utilizată de algoritm. Cu toate 

   
 Fig. 8. Graficul regresiei liniare în cazul setului de date pentru luna septembrie 2009 (stânga); 
reprezentarea grafică a relaţiilor Z-R, standard şi calculate din distribuţia după dimensiuni a particulelor de 
precpitaţii, pentru luna septembrie 2009 (dreapta). 
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acestea, este recomandată utilizarea relaţiei 
calculate din date de distribuţie după 
dimensiuni. Este de menţionat faptul că nu s-
au utilizat metode de separare a datelor 
măsurate şi înregistrate în urma fenomenelor 
de tip 

ţele ce apar la schimbarea 
variab

entru aceeaşi perioadă, 50-63 mm 
(Fig. 1

rată pentru 
luna s

 factorul de corelaţie are 
valoarea de 0,88. 

 

stratiform sau convectiv. 
Alegerea axelor, pe axa Ox fiind 

reprezentate valorile intensităţii precipita-
ţiilor, iar pe axa Oy – valorile factorului de 
reflectivitate, s-a făcut conform sensului 
natural al relaţiei, anume dependenţa 
intensităţii precipitaţiilor (necunoscută) de 
valoarea factorului de reflectivitate radar 
(măsurat de radar). Alegerea axelor rămâne, 
totuşi, arbitrară şi la latitudinea utilizatorului, 
însă trebuie ţinut cont şi de faptul că alegerea 
lui R ca variabilă dependentă este mai 
practică din punct de vedere al utilizării 
regresiei liniare (Martner et al. 2005). 
Această alegere contează, deoarece algoritmii 
standard utilizaţi în generarea curbei de 
regresie liniară minimizează distanţa dintre 
puncte în direcţia axei Oy (variabila 
dependentă), iar rezultatele finale sunt 
diferite dacă se inversează variabilele. Lee şi 
Zawadzki (2005) utilizează o procedură mai 
sofisticată, care nu este disponibilă în 
pachetele software comerciale de prelucrare 
şi reprezentare de date, care minimizează 
distanţa dintre puncte pe direcţia 
perpendiculară pe linia de regresie, evitând 
astfel diferen

ilelor.  
Validarea relaţiilor a fost realizată prin 

compararea valorilor cantităţilor cumulate la 
staţia meteorologică Mangalia în luna 
septembrie 2009 (56 mm, Fig. 9) cu 
cantitatea totală estimată de radarul de la 
Medgidia p

0). 
Se poate observa corelaţia foarte bună 

dintre cele două instrumente de măsură, 
astfel, valoarea de 56 de mm înregistrată de 
pluviometru corespunde cu cea estimată de 
radar, valoare ce se încadrează în intervalul 
50-63 mm. De asemenea, valorile sunt în 
concordanţă şi cu estimările disdrometrului 
optic laser, a cărui valoare măsu

eptembrie a fost de 59 mm. 
 Utilizând aceeaşi metodologie, 

relaţia Z-R specifică perioadei aprilie–
septembrie 2009 poate fi scrisă sub forma 
Z=306R1.4. Numărul de măsurători valide a 
fost de 3689, iar

 
 

Fig. 9. Cantitatea de precipitaţii la staţia meteo 
Mangalia, în intervalul 01.09.2009, ora 0600 

TC  – 01.10.2009, ora 0600 UTC 

 

U
 

 
Fig. 10. Cantitatea totală de precipitaţii în       
luna septembrie 2009, estimată de radarul 
meteorologic de la Medgidia. Punctul portocaliu 
reprezintă staţia meteo Mangalia, unde es

 

te 
instalat disdrometrul optic laser de tip Parsivel. 

 

 O observaţie importantă ce trebuie 
menţionată este aceea că, aplicând o serie de 
filtre asupra setului de date, rezultatele finale 
ce se obţin în urma prelucrării prezintă 
diferenţe. Graficele nu sunt prezentate, însă, 
în această lucrare. Se pot face, totuşi, câteva 
recomandări cu caracter general privind 
procesarea datelor prin utilizarea regresiei 
liniare: trebuie definită şi explicată metoda 
utilizată în prelucrarea datelor; trebuie 
utilizată intensitatea instantanee R ca 
variabilă dependentă; este bine să ne definim 
un prag minim al valorii factorului de 
reflectivitate Z (eliminarea zgomotului); se 
recomandă utilizarea regresiei liniare  lgR vs. 
lgZ; reprezentarea grafică şi fitarea datelor 
folosind curbe exponenţiale sunt afectate 
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semnificativ de valorile mari ale perechilor 
(R,Z). Astfel, ele pot reprezenta mai bine 
acumulările de precipitaţii, în dauna 

tensităţii instantanee a acestora. 

5. CONCLUZII 

de tip  
Z-R  d

e 
prelev

i 
asupra

ătorilor de rezoluţie mare 
efectu

e estimare 
a prec

momente ale 
distrib

âteva dintre acestea pot fi enumerate 

    

in
 
 

 
Studiul s-a concentrat pe calculul blocajul 
fasciculului radar provocat de formele de 
relief înalt din aria de acoperire a radarului, 
pe evaluarea calculului prin compararea cu 
măsurătorile reale şi pe evaluarea estimării 
precipitaţiilor cu ajutorul radarului 
meteorologic, prin calculul relaţiilor 

in date de disdrometrie optică.  
Evaluarea modelului teoretic al 

pierderii de energie cuprinde calculul hărţilor 
de probabilitate de detecţie şi ale câmpului 
de reflectivitate medie. Rezultatele prezentate 
în lucrare sunt caracteristice radarelor de la 
Bobohalma şi Medgidia. În cazul celui dintâi, 
calitatea datelor este vizibil influenţată de 
poziţionarea geografică a acestuia, iar în 
cazul celui de-al doilea- terenul are o 
influenţă minimă în prelevarea datelor. 
Rezultatele relevă o foarte bună corelaţie 
între metodele de studiu utilizate şi 
furnizează informaţii utile despre modul d

are a datelor în aceste două regiuni.  
 Utilizarea aplicaţiilor GIS este utilă 

nu numai pentru că acestea furnizează 
informaţii precise despre poziţia unde are loc 
blocajul fasciculului, dar şi pentru că oferă 
interpretarea fizică a efectelor blocajulu

 estimării cantităţilor de precipitaţii.  
 Pentru radarele implicate în acest 

studiu, rezultatele sunt interesante. Radarul 
de la Medgidia nu suferă de un blocaj 
semnificativ al fasciculului, pierderea de 
putere este mică, iar datele radar pot fi 
utilizate în procesul de estimare a cantităţii 
de precipitaţii. Pe de altă parte, radarul de la 
Bobohalma suferă un blocaj sever al 
fasciculului în diferite sectoare de azimut. 
Zona muntoasă ce înconjoară radarul 
operaţional de la Bobohalma creează 
multiple probleme în propagarea fasciculului, 
iar acest lucru se traduce în mod inevitabil în 
estimări mai puţin precise ale câmpului de 
precipitaţii. Astfel, rezultatele obţinute, 
împreună cu iniţierea de viitoare studii, pot 
conduce la o reevaluare a strategiei de 
scanare a radarului respectiv, în vederea 
îmbunătăţirii algoritmului de estimare a 

precipitaţiilor. Cu toate acestea, problema 
eficienţei estimării câmpului de precipitaţii 
cu ajutorul datelor de reflectivitate radar, 
utilizând blocajul fasciculului, nu a 
reprezentat scopul acestui studiu. O 
investigare amănunţită este de interes, din 
cauza faptului că radarele operează deseori în 
zone muntoase expuse viiturilor rapide. 
Asemenea studii necesită însă date furnizate 
în urma măsur

ate la sol. 
 Utilizarea metodologiei bazate pe 

GIS are potenţialul de a deveni o unealtă 
operativă. În mod clar, dezvoltarea unei 
strategii de scanare care să optimizeze 
performanţele algoritmilor radar d

ipitaţiilor poate fi facilitată. 
 Din cele prezentate în secţiunile 

anterioare privind estimarea parametrilor 
câmpului de precipitaţii cu radarul meteo-
rologic şi cu alte tipuri de instrumente de 
măsură (disdrometre optice laser), putem 
concluziona faptul că mai sunt încă aspecte 
pe care nu le înţelegem în totalitate. Nu 
putem încă răspunde la întrebări de bază 
legate de structura erorilor în estimarea 
precipitaţiilor: Care este distribuţia probabi-
lităţii acestor erori? Sunt acestea dependente 
atât spaţial cât şi temporal de la pixel la pixel 
sau de la o scanare la alta? Cum depind 
acestea de regimul precipitaţiilor? Până la ce 
mărime sunt acestea cauzate de 
caracteristicile tehnice ale radarului şi cât de 
capabili sunt algortimii radar de estimare a 
precipitaţiilor să reducă aceste erori? Care 
este structura spaţială a corelaţiei la scări mai 
mici de 2 km? Care este structura spaţială a 
reflectivităţii cu celelalte 

uţiei după dimensiuni?  
 Alte asemenea întrebări se pot pune 

în continuare, însă este evident şi că se pot 
forma direcţii de studiu şi cercetare pentru 
viitor. C
astfel: 

- Monitorizarea pe termen lung şi 
validarea măsurătorilor, în vederea 
furnizării de informaţii detaliate depre 
câmpul de precipitaţii. Măsurătorile se 
recomandă a avea o arie de ordinul  
a 100 km2 şi trebuie să conţină 
instrumente de măsură precum radarul, 
pluviometrul, disdrometrul şi obser-
vaţiile asupra profilului vertical al 
atmosferei. Proiectarea experimentelor 
trebuie realizată în modul în care se pot 

 28



 29

unei 

să îndeplinească aceste 

timării precipitaţiilor cu radarul 

 
BIBLIOGRAFIE 

Bech,
l refractivity gradient. 

Brand n with 

Brown
lation of KMSX near Missoula, Montana. 

Burce
ean Conf. on Radar in Meteorology and Hydrology: Adv. in 

Dovia
WSR-88D radar. Journal of Atmospheric and 

HYDR tive flash flood 

comparaţii directe cu datele radar. 
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noastră de a observa câmpul de 
precipitaţii. În acest sens, tehnologiile 
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- Sunt necesare studii care să conducă la 
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meteorologic. O importanţă deosebită 
în acest sens o au observaţiile realizate 
prin utilizarea radarelor dual-
polarimetrice, observarea structurii 
câmpului de erori al estimării radar şi 
validarea algoritmilor radar.  
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Concluzia generală a studiului este      
că procesul de prognoză, în special cel         
al fenomenelor meteorologice severe, este 
puternic influenţat de calitatea datelor          
şi produselor radar utilizate în acest         
sens. Condiţiile de scanare diferite, dictate  
de caracteristicile mediului din zona 
geografică respectivă, joacă un rol important 
în estimările radar. De aceea, se impune 
implementarea de noi metode de estimare     
a parametrilor caracteristici diverselor 
fenomene meteorologice. 
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Rezumat: Lucrarea prezintă metoda de evaluare diagnostică pe bază de obiecte – MODE, 
metodă  implementată în pachetul  METv3.0. Pachetul METv3.0, este cea mai recentă 
versiune a pachetului MET, dezvoltat la NCAR în scopul verificării complexe a modelelor 
numerice. 
Lucrarea prezintă pe scurt arhitectura MET, funcţiile principale, instalarea şi configurarea 
acestuia pentru modelele numerice şi observaţiile disponibile la Administraţia Naţională de 
Meteorologie. 
METv3.0 este funcţional în aproape toate componentele sale, iar aplicaţia pe care o 
prezentăm în lucrare foloseşte MODE pentru a demonstra utilitatea acestei metode în 
verificarea spaţială a precipitaţiilor prognozate de către modelele numerice ALADIN şi 
ALARO. 
MODE – metoda de verificare diagnostică a modelelor numerice – face parte din noul grup 
de metode de verificare spaţială a prognozelor modelelor numerice. Obiectele (areale de 
precipitaţii, nebulozitate, vânt etc.) sunt definite atât în prognozele modelelor numerice, cât 
şi în observaţiile corespunzătoare, folosind o rază de convoluţie (netezire) şi un prag al 
intensităţii (precipitaţiilor, nebulozităţii etc). 
În ultimii ani, prognozele modelelor numerice au devenit tot mai complexe, rezoluţia 
modelelor – mai fină, iar tehnicile de verificare a rezultatelor acestora s-au dovedit a fi, mai 
cu seamă în cazul precipitaţiilor, nu tocmai adecvate în complexitatea lor, pentru a 
surprinde pe deplin defectele, dar mai ales performanţele acestora. Metodele clasice de 
verificare compară valorile “punct de grilă – punct de grilă” sau “punct de grilă - staţie 
meteo” şi le sumarizează în scoruri precum: probabilitatea de detecţie - POD, rata de alarme 
false – FAR, indicatorul critic de succes – CSI etc. Aceste scoruri se pot utiliza pentru 
monitorizarea performanţelor sistemului de prognoză în timp; cu toate acestea, ele nu oferă 
informaţii specifice privitoare la “ce este bun sau prost” într-o anumită prognoză. 
Metodele spaţiale încearcă să separe erorile modelelor numerice în: erori de poziţionare, 
erori de structură şi erori de intensitate. 
MODE, componentă a METv3.0, a fost rulat pentru luna iulie 2010, pentru suma 
precipitaţiilor în 24 de ore prognozată de către modelele numerice ALADIN şi ALARO. 
Potenţialul metodei MODE este demonstrat pentru data de 27 iulie 2010, fiind amplu 
ilustrat în lucrare. 
 
Cuvinte cheie: verificare, modele, scoruri, obiecte, convoluţie 

 
 
 

1. INTRODUCERE 
 
Verificarea este o componentă importantă în 
dezvoltarea şi utilizarea sistemului de 
prognoză. Ideal, verificarea prognozei ar 
trebui să joace rolul monitorizării calităţii 
prognozelor, furnizând un răspuns atât 
dezvoltatorilor de modele, cât şi meteo-
rologilor previzionişti, pentru îmbunătăţirea 
prognozelor şi furnizarea unor informaţii 

semnificative utilizatorilor de prognoze. 
Cerinţele şi aşteptările utilizatorilor mode-
lelor nu sunt însă aceleaşi cu cele ale 
modelatorilor şi în consecinţă se caută 
metode de verificare adecvate pentru fiecare 
în parte. 

 În ultimii ani, concepţia prognozelor a 
devenit mai complexă, modelele numerice 
sunt rulate la scări tot mai fine, iar metodele 
de validare-verificare trebuie să fie în acord 
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cu scara la care modelul/prognoza este 
realizat/ă. Din nefericire, abordările 
tradiţionale de verificare bazate pe 
suprapunerea valorilor în grile simple (grila 
de prognoză este comparată cu grila de 
observaţie sau cu un set de puncte de 
observaţie) nu sunt adecvate nevoilor 
curente: prognoza cantităţilor de precipitaţii, 
prognoza structurilor noroase convective etc. 
Prin această suprapunere sunt “numărate” 
perechile prognoză – observaţie (DA/NU), 
sincrone în timp, completând astfel un     
tabel de contingenţă, pe baza căruia se 
calculează o varietate de măsuri de verificare 
şi scoruri de acurateţe precum: probabilitatea 
de detecţie (POD), rata de alarme false 
(FAR), indicatorul critic de succes (CSI), 
scorul echitabil (ETS) (equitable threat 
score) (11,15). Aceste statistici furnizează 
“numere” ce pot fi folosite de sistemul de 
monitorizare a performanţei prognozelor/ 
sistemului/ modelelor în timp; oricum ele nu 
dau informaţii spcifice despre felul în care o 
prognoză a mers bine sau rău. Este dificil să 
foloseşti aceste statistici ale diagnozei 
erorilor particulare ale prognozei pentru a 
furniza informaţii relevante pentru 
îmbunătăţirea prognozei sau pentru a ghida 
utilizatorii. În esenţă, toate prognozele 
incorecte sunt tratate în acelaşi mod, cu 
puţine informaţii furnizate privind cauza 
scorurilor mici. Astfel, un potenţial utilizator 
de prognoză nu poate fi informat prin 
intermediul acestor scoruri, care aspecte ale 
prognozei dau informaţii valide şi care nu.  
În plus, aceste scoruri  nu conţin ceea ce 
previzioniştii sau analiştii ar putea deduce 
prin evaluarea vizuală subiectivă a 
prognozei. Această inconsistenţă, dar şi alte 
dezavantaje ale metodei scorurilor 
tradiţionale, conduc la ideea că o abordare 
obiectivă care poate imita abordarea 
subiectivă poate furniza informaţii mai utile 
despre calitatea prognozei. 

Figura 1 ilustrează o parte din 
dificultăţile asociate diagnozei erorilor de 
prognoză folosind verificarea standard. Sunt 
prezentate cinci exemple de perechi 
prognoză-observaţie, cu prognozele şi 
observaţiile reprezentate prin arii. Pentru 
utilizatori, cazurile din Figura 1 (a)-(d) 
demonstrează clar patru tipuri sau niveluri de 
eficienţă (performanţă) diferite: (a) pare să 
fie o prognoză destul de bună, doar puţin 
deplasată  către dreapta; (b) este o prognoză 

slabă deoarece eroarea de localizare este 
mult mai mare decât la (a); (c) este cazul în 
care aria prognozată este mult prea mare şi 
deplasată către dreapta; (d) arată o situaţie în 
care prognoza este de asemenea deplasată şi 
are forma greşită (diferită). Dintre cele patru 
exemple, se pare că (a) este cazul cel mai 
bun. Cele patru exemple au măsurile de 
verificare de bază identice: POD = 0, FAR = 
1, CSI = 0. Astfel, tehnica de verificare 
clasică utilizată este insensibilă la diferenţele 
de amplasament şi de formă. 

 

 
Fig.1. Un exemplu schematic al diverselor 

structuri posibile prognoză - observaţie. (după 4.). 
 
 
Lucrări recente elaborate de către 

numeroşi autori au prezentat o serie de 
metode noi pentru verificarea prognozelor 
numerice bine localizate pe domenii 
neregulate cum ar fi precipitaţiile. Aceste 
metode noi sunt rezumate în Gilleland et al. 
(1). O serie de metode se încadrează în 
metodele de verificare a deplasării, în care 
structurile spaţiale sunt examinate în mod 
obiectiv. Poate că metodele cele mai 
cunoscute de acest tip sunt cele care fac 
analogii (ale curgerii fluide) pentru a 
suprapune domeniul prognozat cu domeniul 
observat şi metodele bazate pe caracteristici 
(4,5,6), care tratează ariile de precipitaţii 
prognozate şi observate ca proprietăţi 
discrete cu atribute de identificare (formă, 
localizare, intensitate etc). 

Lucrarea prezintă şi exemplifică 
abordarea verificării “orientate pe obiect”, 
metodă mai potrivită analizei de localizare a 
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prognozei fenomenelor episodice precum 
precipitaţiile decât abordările tradiţionale. Cu 
această abordare “obiect”, prognoza şi 
observaţia ariilor de precipitaţii sunt reduse 
la “zone de interes”, care pot fi comparate 
într-un mod semnificativ. Metoda verificării 
orientate pe obiect nu este nouă, fiind folosită 
de decenii pentru evaluarea prognozei 
ciclonilor tropicali. Ebert şi McBride (2000-
EM) au fost printre primii care au încercat 
definirea şi verificarea precipitaţiilor folosind 
“ariile de precipitaţii învecinate”. Metoda 
lor identifică ariile de precipitaţii, atât din 
prognoză, cât şi din observaţii şi determină 
erorile de deplasare şi alţi parametri pentru 
zone vecine. În termeni largi, metoda 
orientată pe obiect este complementară 
abordării (2000-EM). Modul de identificare a 
ariilor de precipitaţii prin metoda bazată pe 
obiect diferă substanţial de cel prezentat în 
(2000-EM). 

MODE este relevantă mai ales în  
cazul prognozelor cu rezoluţie mare şi al 
fenomenelor neuniforme (precipitaţii, turbu-
lenţe). Acest sistem este proiectat să fie 
suficient de flexibil pentru a putea fi     
aplicat oricărui sistem de prognoză. În     
plus, poate fi adaptat unei varietăţi de 
utilizatori (hidrologi, situaţii de urgenţă etc.). 
În particular, utilizatorii individuali, inclu-
zând previzioniştii şi modeliştii, îşi pot  
defini atributele de interes, iar acestea        
pot fi măsurate şi rezumate atât pentru  
prognoze individuale, cât şi pentru seturi de 
prognoze. 

Lucrarea este structurată în 5 secţiuni. 
După introducere este prezentată pe         
scurt arhitectura METv3.0. MODE este 
descris   în secţiunea 3, iar în secţiunea 4 – 
aplicaţiile acestuia. Concluziile şi perspec-
tivele utilizării MODE  fac obiectul ultimei 
secţiuni. 

 
 

2. MET (MODEL EVALUATION TOOLS) 
– ARHITECTURA SISTEMULUI 
METV3.0 

 
MET este o colecţie de softuri/utilitare 

având scopul de a oferi un set de instrumente 
de verificare a prognozelor modelelor 
numerice în special. Dezvoltat la NCAR – 
http://www.dtcenter.org, MET este pus la 
dispoziţia comunităţii meteorologice (user 
înregistrat): WRF, DTC, cercetători, 
universităţi, centre operaţionale, pentru a fi 
utilizat, exploatat şi imbunătăţit. Prima 
versiune a apărut în 2007- METv0.9, iar    
cea mai recentă - METv3.0 în septembrie 
2010. 

Schema bloc a MET v3.0, Figura 2, 
prezintă modulele principale ale sistemului: 

• module pentru reformatarea 
datelor: trecerea datelor în format necesar 
pentru diverse componente de prelucrare 
(ascii2nc; pb2nc), cumularea valorilor de 
precipitaţii pe o anumită perioadă de timp 
(pcp_combine), decumularea valorilor de 
precipitaţii pentru a crea valori pentru 
perioade mai mici; 

 

        Fig. 2. Diagrama bloc a sistemului MET (după http://www.dcenter.org). 
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• module statistice: metoda verificării 
spaţiale pe bază de obiecte (MODE), metoda 
de verificare la nivel de grilă (Grid-stat), 
metoda de verificare în puncte (Point-stat); 

• module de analiză: rezultate 
cumulate ale cazurilor; stratificarea 
rezultatelor pe categorii, instrument de 
analiză (pentru Grid-stat şi Point-stat), pentru 
MODE etc. 

 
Scurte informaţii tehnice: 
MET trebuie compilat la nivel local, 

pe sisteme Linux şi UNIX.  Este scris în 
principal în limbaj C++ apelând librării 
Fortran. Necesită: GNU Make, compilatoare 
C++ şi Fortran (GNU, Intel, PGI sau IBM), 
şi librăriile: NetCDF, BUFRLIB, GSL. În 
plus, este recomandată instalarea WRF post-
procesor, COPYGB şi R. 

Sistemul acceptă ca date de intrare 
fişiere GRIB1 şi GRIB2, netCDF, ASCII şi 
BUFR.  Datele pot fi reformatate folosind 
modulele de transformare ASCII->netCDF,  
BUFR->netCDF etc. Modulele de verificare 
sunt diverse: de la verificarea standard: 
Point-Stat - Grid-Stat, în care sunt calculate 
scorurile clasice, la noile metode de 
verificare spaţială: MODE, Wavelet. Cel 
mai recent modul adăugat este Ensemble, 
modul de verificare a ansamblului de 
prognoze. 

Datele de ieşire sunt foarte variate: 
fişiere text, netCDF, fişiere postscript. 

Instalarea MET pe sistemele Linux nu 
pune, în general, mari probleme, însă 
configurarea fiecărui modul pentru datele din 
ţara noastră (date din modele şi observaţii) 
necesită prelucrări intermediare. MET 
lucrează în linie de comandă sau în batch, 
folosind scripturi shell şi fişiere de 
configurare. 

 
 

3. DESCRIEREA MODE (METHOD   
FOR OBJECT-BASED DIAGNOSTIC 
EVALUATION)  

 
 În timp ce verificarea subiectivă nu 

poate furniza rezultate consecvente şi 
relevante pentru mai mult de câteva cazuri, 
se doreşte imitarea unor atribute ale 
capabilităţii umane de determinare a 
performanţei prognozei. Astfel, această 
abordare identifică obiecte în domeniile de 
prognoză şi observaţie care sunt relevante 

pentru un observator uman. Aceste obiecte 
pot fi descrise apoi geometric, iar 
atributele/proprietăţile relevante ale 
prognozei şi observaţiei pot fi comparate. 
Aceste proprietăţi includ elemente ca: 
localizare, formă, orientare şi dimensiune şi 
depind de scopurile utilizatorului. Pentru că 
diferiţi utilizatori pot avea nevoie de tipuri 
diferite de informaţii, este importantă 
permiterea flexibilităţii în definirea acestor 
proprietăţi; această flexibilitate este o 
componentă importantă a metodei. 

Prin metoda orientată pe obiect “se 
tratează” întrebările de prognoză “unde a 
plouat?” ca o problemă cvasi-deterministă, 
însă întrebări precum “cât a plouat?” sunt 
tratate stocastic. Cu toate acestea, având în 
vedere incertitudinile în estimarea 
precipitaţiilor şi problemele de reprezentare 
fizică a precipitaţiilor în modele şi limitele de 
previzibilitate spaţio-temporale specifice, 
intensitatea precipitaţiilor este practic 
nedeterministă, în special în sezonul cald. 
Prin urmare, vom considera statistic 
distribuţia precipitaţiilor în arii de precipitaţii 
ca fiind  mai potrivită  pentru verificare decât 
cantitatea totală de la un anumit 
amplasament. 

După ce obiectele au fost identificate 
şi clasificate, sunt calculate măsurile 
statistice de asemănare dintre obiectele celor 
două seturi de date. În acest sens, MODE 
poate fi considerat un algoritm de procesare a 
imaginilor, de comparare/potrivire a 
imaginii, dar dezvoltat pentru aplicaţii 
meteorologice. Gradul de similitudine între 
obiectele prognozate şi cele observate oferă o 
măsură a calităţii prognozei. Filozofia din 
spatele MODE a fost aceea de a dezvolta o 
procedură care imită ceea ce un expert uman 
ar face pentru a găsi atribute şi a decide dacă 
o caracteristică dată într-o prognoză are o 
caracteristică similară (corespondent) în 
observaţii. În general, decizia cu privire la 
potrivirea obiectelor prognozate cu cele 
observate este luată din perspectiva unui 
meteorolog sau utilizator al informaţiilor. 
Deoarece există utilizatori atât de diferiţi şi 
fiecare utilizator poate aduce o perspectivă 
unică cu privire la decizia de corespondenţă, 
este de preferat să nu se folosească un 
rezultat unic de corespondenţă. 

Obţinerea obiectelor în MODE se 
realizează în patru paşi (după 5), după cum 
urmează: 
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Fig. 3. Exemplificarea etapelor pentru definirea 
obiectelor în MODE (după 5)  (a) – câmpul 
iniţial, (b) câmpul obţinut dupa aplicarea 
operatorului de convoluţie R, (c) câmpul obţinut 
dupa aplicarea pragului de intensitate T şi (d ) 
câmpul final filtrat reconstituit. 

 
 
Primul pas în MODE este acela de a 

identifica obiecte într-un domeniu 
bidimensional. Identificarea obiectelor se 
face prin aplicarea unui operator de 
convoluţie, impus de o rază de convoluţie - R 
şi un prag - T al intensităţii câmpului analizat 
(cum ar fi cantitatea de precipitaţii). Etapa de 
convoluţie este efectiv o operaţie de netezire. 
Parametrul R este exprimat în unităţi de grilă 
(paşi) şi T în unităţi de evaluare a câmpului 
(mm în cazul precipitaţiilor). Aceste etape au 
două scopuri: 

1) de a construi arii mai apropiate 
decât în domeniul original; 

2) de a filtra caracteristicile mici/slabe 
ale precipitaţiilor, în cazul în care utilizatorul 
nu este interesat de ele. Odată ce obiectele de 
prognoză şi observaţie sunt definite utilizând 
procedurile de convoluţie şi filtrare, 
intensitatea iniţială a câmpului este refăcută 
în punctele obiectelor. 

Operaţiile de convoluţie şi filtrare 
selectează eficient porţiunea din domeniu 
care este de interes pentru utilizatorul 
metodei şi, prin urmare, nu este neapărat 
necesară o alegere optimă universală pentru 
aceşti parametri. Netezirea minimală şi un 
prag foarte scăzut (de intensitate) vor duce la 
un număr mare de obiecte, multe dintre ele 
mici. Netezirea puternică şi un prag mare de 
intensitate vor avea ca rezultat foarte puţine 
arii de precipitaţii intense. Identificăm R cu 
scara spaţială minimă de interes şi T cu 
intensitatea minimă (a precipitaţiilor) de 
interes. Aceşti parametri sunt definiţi de 
utilizator, dar dependenţa indicatorilor de 
calitate a prognozei (obţinuţi prin MODE) de 
aceşti parametri este un diagnostic util pentru 
înţelegerea performanţei modelelor. Vom 
căuta răspunsul la întrebarea: pentru ce scară 
spaţială şi ce intensitate va avea performanţa 
maximă un model sau unde va performa mai 
bine decât un concurent? 

 
Care sunt atributele obiectelor 

identificate? 

 
 
MODE foloseşte un sistem fuzzy-logic 

ce consideră numeroase atribute pentru 
identificarea unei corelaţii/legături între 
obiectele prognozate şi cele observate. 

Pentru orice pereche, obiect prognozat 
– obiect observat, este utilizat algoritmul 
fuzzy-logic pentru a obţine o valoare a ceea 

Obiecte simple 
(prognoze sau 

observaţii) 

Obiecte comparate 
(prognoze-observaţii) 

Aria Intersecţia 

Centroidul – centrul 
de masă/greutate 

Reuniunea 

Unghiul de înclinare 
a axei 

Distanţa între centroizi 
(centrii de greutate) 

Curbura Diferenţa unghiulară 

Mediana   Raportul ariilor 

 Raportul intensităţilor 
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ce vom numi “calitate totală” sau “interes 
total” TI (total interest). TI pentru a j-a 
pereche de obiecte este definit ca: 

 

  I j=
∑
i= 1

M

ci wi Fi,j

∑
i= 1

M

ci w i

             (1) 

  
unde F este funcţia de interes care indică, pe 
o scară dela 0 la 1 (1 fiind „perfect”), cât de 
mult se potriveşte un atribut prognozat cu 
unul observat. Coeficientul w este ponderea 
atribuită acestei funcţii de interes, iar c este o 
funcţie de atribute care descrie încrederea 
într-o valoare de interes parţial, obţinută din 
wiFi,j. TI cuprinde M funcţii de interes care 
compară atribute din fiecare pereche de 
obiecte. Atributele considerate sunt: 

(a) distanţa dintre centroide – centrul 
de greutate al obiectului prognozat şi cel al 
obiectului observat – este cuprinsă într-o 
distanţă egală cu de 4 ori media lungimii 
axelor mici a două domenii: 

     ,42
0

2
0 Lyyxx ff       

unde:  L  = ½ (Lf – L0) si L este lungimea 
axei mici; 

 
(b) distanţa minimă dintre marginile 

obiectelor; 
(c) diferenţa unghiulară – unghiul 

făcut de axa lungă a obiectului faţă de 
direcţia grilei; 

(d) raportul ariilor – aria cea mai mică 
(dintre cele două obiecte) împărţită la aria 
mare; 

(e) intersecţia ariilor – fracţiunea ariei 
de suprapunere normalizată de media 
suprafeţelor celor două obiecte. 

 TI cuprins între 0 şi 1 poate fi 
interpretat ca probabilitate de „potrivire”, dar  
nu este strict o probabilitate. 

Alegerea unui prag R mic conduce la 
arii largi de precipitaţii şi, uneori, va conecta 
caracteristici care nu au legătură între ele 
atunci când se utilizează pragul T. În aceste 
cazuri, obiectele definite cu pragul T sunt 
îmbinate. Motivaţia este de a permite 
caracteristicilor apropiate, de scară mică, să 
fie considerate parte a unei entităţi de scară 
mare. Utilizarea acestui „dublu prag”, tehnic, 

afectează doar unirea obiectelor dintr-un 
anumit domeniu dat şi, prin urmare, 
afectează ceea ce este inclus în grupurile de 
obiecte. Totuşi TI, pentru perechile de 
obiecte simple se calculează pe baza 
obiectelor obţinute considerând pragul T. 

O unitate de măsură utilă pentru 
calitatea prognozei este valoarea maximă a 
TI atinsă pentru fiecare obiect prognozat sau 
observat. Prin totalizarea valorilor maxime 
TI pentru toate obiectele dintr-un eşantion se 
obţine o unitate de măsură care poate fi 
folosită pentru a compara prognozele unor 
modele diferite. Această măsură este 
mediana distribuţiei valorilor maxime TI - 
MMI. MMI poate fi calculat pentru obiectele 
prognozate (MMIF) sau obiectele observate 
(MMIO).  

 
 

4. VERIFICAREA PROGNOZELOR DE 
PRECIPITAŢII ALE MODELELOR 
NUMERICE ALADIN ŞI ALARO 
FOLOSIND MODE. EXEMPLI-
FICARE PENTRU UN CAZ – 
27.07.2010. 

 
 

4.1. Datele utilizate  
 
Pentru utilizarea MODE în verificarea 

modelelor numerice sunt necesare câteva 
condiţii  tehnice şi anume: 

 Construirea unui fişier „mască” 
pentru regiunea în care se verifică prognoza. 

 Prognoza nu poate fi verificată   
decât în zona în care există observaţii. 
Fişierul necesar MODE,  de tip netCDF,   
este realizat folosind modulul polyMask    
din MET. Datele de intrare sunt: un        
fişier GRIB din modelul numeric (oricare 
dintre acestea) şi un fişier text Lat x Lon   
care să cuprindă coordonatele geografice    
ale frontierei domeniului. Imaginea grafică a 
acestuia este prezentată în Figura 4. Fişierul 
are atribuită valoarea 1  pentru toate punctele 
aflate în interiorul domeniului şi valoarea 0 
pentru cele aflate în exteriorul acestuia. 

Atât fişierul de prognoză, cât şi cel de 
observaţii trebuie să aibă acelaşi domeniu 
(lat, lon),  iar datele trebuie să fie interpolate 
în aceeaşi grilă. 

 Datele de intrare – observaţiile şi 
prognozele – trebuie să fie în format GRIB 
sau netCDF.  
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Fig. 4. Domeniul analizat  folosind fişierul mască 
 

 
Datele de prognoză. S-au folosit 

fişiere în format GRIB1, precipitaţii 
cumulate pe 24 de ore, din modelele 
ALADIN şi ALARO. Aceste fişiere au fost 
realizate în afara sistemului MODE. 

 Datele de diagnoză-observaţii. 
Fişierul final, pe baza căruia este realizată 
zilnic harta de cumul în 24 de ore folosind  
observaţiile sinoptice, cele măsurate la 
posturile pluvio şi cele hidro, este trans-

format folosind un script Perl în fişier 
ASCII. A fost apoi realizată o procedură 
folosind„ncl-ncar” ce interpolează valorile 
dela staţii în grila Lat x Lon, aceeaşi ca a 
modelelor ALADIN şi ALARO. Fişierul 
rezultat este de tip netCDF. 

 
 
 4.2. Rezultate MODE  
 

 Prezentarea acestui caz nu se   
doreşte a fi o analiză de caz în sens    
sinoptic, ci o exemplificare a modului în 
care, folosind MODE, putem evalua mai 
complet prognoza modelelor numerice. 
Cazul din 27 iulie a fost un caz aparte, în 
care cantităţile de precipitaţii au fost 
însemnate în Moldova, grupate pe un areal 
bine definit, punctual depăşindu-se valoarea 
de 100 l/mp în 24 de ore. Din hărţile 
prezentate în Figura 5 se poate observa 
vizual  capacitatea /incapacitatea modelelor 
numerice de a prognoza corect ariile de 

 

 
 
 

Fig. 5. Hărţile de prognoză ale modelelor numerice şi observaţiile corespunzătoare pentru data de 27 iulie 
2010. (http://neptun.meteoromania.ro) 
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precipitaţii. Se pot compara, subiectiv     
însă, performanţele modelelor, dar nu vom 
putea niciodată cuantifica acest lucru – nici 
pentru un sub-domeniu, nici pentru întreg 
domeniul. Remarcăm faptul că doar 
modelelul ALARO a prognozat cantităţi   
mai mari în Moldova (48 h anticipatie). Cât 
de corect  a surprins arealul ? MODE poate 
oferi un răspuns. 

MODE a fost rulat atât pentru 
ALADIN, cât şi pentru ALARO, folosind 
următorii parametri în fişierul de  
configurare: 

– pragul de convoluţie R : de la 1 la 8 
cu pas de 1; 

– pragul de cantitate – T – 1, 5, 10, 15, 
20, 25, 30, 35, 40, 45, > 50 l/mp; 

– fişierul mască realizat anterior; 

– distanţa maximă între centroizi =    
80 km. 

Folosind rezultatele tuturor acestor 
run-uri s-au realizat diagrame numite „tip 
quilt” – (fiecare pătrăţel din diagramă 
reprezintă un run al MODE). 

 
Numărul total de obiecte scade     

odată cu creşterea razei de convoluţie R. 
Pentru cantităţi mici de precipitaţii MMI     
se apropie de 1 pentru ambele modele,     
deci performanţa acestora este comparabilă 
indiferent de R.  Pentru raza de convoluţie    
R = 1 se remarcă faptul că  ALARO  
identifică mai multe obiecte decât ALADIN                
a) comparat cu b). Dar, comparând c) cu     
d) pentru R = 1 este remarcată performanţa 
slabă ALARO (MMI foarte mică (d) pentru 

   
 

        a)                 b) 
 

   
 

      c)                  d) 
 
Fig. 6. Diagrame quilt comparative ALADIN şi ALARO- a); b) – numărul total de obiecte identificate 
pentru diverse R şi T. c) şi d)  – distribuţia MMI. 

 38



cantităţi T > 10 l/mp indiferent de pragul de 
convoluţie. 

 Diagramele „quilt” reprezintă o 
formă de sinteză a rezultatelor MODE, cu un 

impact vizual imediat, în care performanţa 
modelelor – individuală sau comparată –  pe 
diferite praguri cantitative T, se poate 
exprima în funcţie de raza de convoluţie  R. 

Obiecte identificate de MODE în ALADIN pentru diferite  R şi T. 
 

T > 50 

  

T > 30 

   

T > 10 

   

 R = 1 R = 4 R = 8 

 

Obiecte identificate de MODE în ALARO pentru diferite  R şi T. 

 

  

T > 50 

 

 

T > 30 

  

  
 R = 1 R = 4 R = 8 

Fig. 7. Exemplu de identificare a obiectelor în funcţie de raza de convoluţie R şi de pragul de intensitate 
de  precipitaţii T. 27.07.2010. 
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Vom prezenta în continuare analizele MODE pentru R = 1 şi T > 30 l/mp respectiv  50 l/mp: 
 

ALADIN ALARO 

  

6 obiecte identificate în câmpul de precipitaţii 
prognozate şi doar 4 observate. Doar 
obiectul 4 din observaţii are corespondent 
în prognoză, iar pentru 4 TI = 0,8918. 

7 obiecte identificate în câmpul de precipitaţii 
prognozate şi doar 4 observate. Obiectele 1 – 
4 din observaţii au corespondent în prognoză 
(2 şi 3) iar TI variază între 0,9501(3 cu 3) şi 
0,74 (3 cu 1). 

 
 

Obiectele identificate au fost grupate în 
clase/clusteri. Un singur cluster identificat al 
prognozei a avut corespondent în observaţii. 
Atributele acestei perechi (listate sub 
imagini) arată faptul că pentru această zonă a 
existat o eroare în arealul de precipitaţii – aria 
prognozată = 146 iar cea observată = 20, o 
diferenţă în poziţionarea centrului de masă 
=6,69 şi o diferenţă de 10l/mp în cantitate 
(FCST-INT90=57.25 iar OBS-INT90 = 
47.95). TI – calitatea/”interest” globală 
pentru acest cluster  =  0.89. 

Au fost identificaţi doi clusteri în observaţii 
şi doi în prognoze. Caracteristicile acestora 
indică o mai bună poziţionare geografică, 
faţă de cea a modelului ALADIN – distanţa 
între centrii de masă = 1,43 respectiv 
3,74 arealul de precipitaţii al clusterului 1 
este mai apropiat de cel observat. Clusterul 2 
are însă o diferenţă mai mare în arealul 
observat decât cel prognozat. Cât priveşte 
cantitatea (l/mp), clusterul 1 a fost mai bine 
prognozat decât 2. TI = 0,99 pentru clusterul 
1 şi 0,90 pentru clusterul 2. 

Fig. 8. Analiza MODE pentru R=1 şi T > 30 l/mp a prognozelor ALADIN şi ALARO. 
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Atributele obiectelor identificate de 
MODE se pot reprezenta şi grafic. Este  
remarcată performanţa bună a modelului 
ALADIN la R = 1 şi T > 10 l/mp  faţă           
de ALARO. Acesta are însă o mai bună 
localizare a ariilor de precipitaţii la R = 1      

şi T > 30 l/mp, şi în consecinţă un TI        
mai  mare. Niciunul dintre modele nu a  
reuşit o plasare corectă a ariilor de 
precipitaţii. 

 

ALADIN ALARO 

  

În prognoza ALADIN s-au identificat 3 
obiecte cu T > 50 l/mp, dar toate au avut o 
eroare mare de poziţionare, astfel că TI = NA 
(nu s-a putut calcula). 

În prognoza ALARO s-au identificat 2 
obiecte cu T > 50 l/mp, dar niciunul nu a fost 
poziţionat într-o vecinătate acceptată (mai 
mică de 8 puncte de grilă) TI = NA. 

  

Obiectele identificate în ALADIN sunt 
poziţionate foarte departe de cele observate. 

Obiectele identificate în ALARO sunt diferit 
poziţionate faţă de cele observate. 

 

 
Fig. 9. Analiza MODE pentru R=1 şi T > 50 l/mp a prognozelor ALADIN şi ALARO.  
 

Clasa R = 1 şi T > 50 l/mp a avut un TI = NA – deci o prognoză “fără valoare/interes”, pentru 
zona în care s-au produs precipitaţiile. 
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MODE a fost rulat pentru toată      
luna iulie 2010, în configuraţia R = 1 la 8, cu 
pas de 1 şi T = 1 la 50  l/mp cu pas de 5 l/mp. 
Grafice de sinteză ale atributelor obiectelor 
„prognoză-observaţie”, asemănătoare celor 

din figura 11, se pot realiza pentru orice 
combinaţie (R – T). Se compară astfel 
performanţele celor două modele, detaliind 
caracteristicile spaţiale ale arealelor de 
precipitaţii. Dacă ne referim strict la 

 

Fig. 10. Atribute ale cuplurilor „obiect prognozat – obiect observat” pentru obiectele din MODE. 

 
Fig. 11. Atribute ale cuplurilor „prognoză –  observaţie” pentru obiectele identificate de MODE. Run 
pentru luna iulie 2010, R=1 T > 10l/mp 
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indicatorul TI, pentru R =1 şi T > 10 l/mp, în 
luna iulie modelele ALADIN şi ALARO au 
avut comportamente asemănătoare doar în 4 
cazuri din 31. în rest, în 7 cazuri a fost „mai 
bun” ALADIN şi în rest,  în 20 de cazuri, 
ALARO a avut o performanţă mai bună. 
Este doar un tip de analiză ce sumarizează 
comportamentul celor două modele pentru o 
anumită configuraţie (R ,T). Flexibilitatea 
MODE permite rularea lui în cele mai mici 
detalii de configurare, fiind  un excelent 
utilitar pentru  analizele  cazurilor de vreme 
severă. 

 
 

5. CONCLUZII 
 
Lucrarea şi-a propus descrierea unui nou 
sistem de verificare METv3.0 dezvoltat la 
NCAR şi pus la dispoziţia comunităţii 
meteorologice. MET este o „colecţie” de 
utilitare (UNIX/LINUX) dezvoltată pentru 
verificarea prognozelor, compusă din tehnici 
standard dar şi din metode noi de verificare 
spaţială (MODE, Fuzzy) precum şi 
descompunere Wavelets. Scopul dezvoltării 
acestui sistem a fost acela de a ajuta 
comunitatea meteorologică în verificarea 
modelelor numerice, a încuraja aplicarea 
unor tehnici unitare ale căror rezultate pot fi 
comparabile şi a promova consistenţa 
abordărilor între utilizatori. MET are în 
prezent mai mult de 900 de utilizatori 
înregistraţi din peste 91 de ţări, din care 
aproximativ 50% sunt Centre Universitare şi 
50% centre meteorologice. 

METv3.0 vine să completeze sistemul 
deja existent la Administraţia Naţională de 
Meteorologie – VERMOD – sistem de 
verificare a modelelor numerice (3), care 
produce o varietate de scoruri zilnice, lunare, 
anuale, pentru toate modelele numerice 
folosite în activitatea operativă. Rezultatele 
din VERMOD sunt prezente în rapoartele 
anuale ale Administraţiei Naţionale de 
Meteorologie la ECMWF, WMO, COSMO 
şi parţial ALADIN. Superioritatea MET 
constă în faptul că acesta este un sistem 
modular, lucrează în batch, este bine 
documentat şi conţine, pe lângă tehnici 
standard de verificare, metode noi, dezvoltate 
în ultimii ani. MET necesită dezvoltarea 
unor module ce ţin strict de arhitectura 
locală, atât pentru datele de intrare, cât        
şi pentru post-procesarea ieşirilor din MET. 

 

MODE este relevantă mai ales în 
cazul prognozelor cu rezoluţie mare şi a 
fenomenelor neuniforme (precipitaţii, turbu-
lenţe). Acest sistem este proiectat să fie 
suficient de flexibil pentru a putea fi     
aplicat oricărui sistem de prognoză. În     

Scorurile sunt numeroase, o parte     
pot fi reprezentate direct în mod grafic cu 
MET, dar majoritatea au nevoie de  
proceduri speciale dezvoltate cu R, Gnuplot, 
ncl-ncar etc. 

Lucrarea descrie de asemenea tehnica 
MODE, (după 4 şi 5), o metodă de verificare 
spaţială relativ nouă. Metoda este aplicată 
pentru analiza precipitaţiilor din 27 iulie 
2010 – suma precipitaţiilor în 24 de ore 
prognozată de modelul ALADIN respectiv 
ALARO, cu o anticipaţie de 24 de ore.        
S-a exemplificat astfel modul în care  
MODE construieşte obiectele şi compară 
atributele acestora, astfel încât, în funcţie    
de cerinţa utilizatorului, să poată fi surprinse 
performanţele spaţiale ale modelelor 
numerice. 

Variabila utilizată pentru evaluare a 
fost TI, „calitate/ interes total”, obţinută 
printr-un algoritm fuzzy-logic care    
compară mai multe atribute ale domeniilor   
de precipitaţii prognozate şi observate.         
TI cuprinde astfel factori cum ar fi: distanţa 
dintre centroizii obiectelor, distanţa minimă 
dintre margini, unghiul de orientare în   
raport cu axa grilei, raportul dintre ariile a 
două obiecte, precum şi domeniul comun     
al obiectelor (intersecţia). TI a fost definit 
pentru fiecare pereche de obiecte   
prognozate şi observate identificate la un 
anumit moment. „Matricea de interes” a   
fost construită având pe linii obiectele 
prognozate şi pe coloane obiectele observate, 
iar elementele matricei au fost valorile       
TI. Valoarea maximă a TI de-a lungul unei 
linii defineşte cea mai bună corespondenţă 
pentru un anumit obiect prognozat, în timp  
ce valoarea maximă a TI pe o coloană 
reprezintă cea mai bună corespondenţă 
pentru un anumit obiect observat. Mediana 
distribuţiei valorilor maxime ale  TI pentru 
obiecte prognozate sau observate (MMIF 
respectiv MMIO) dar şi combinate MMI, 
defineşte o măsură a calităţii prognozei. 
Această metodă poate fi aplicată pentru o 
singură prognoză sau pentru orice set de 
prognoze, pentru a obţine o măsură globală a 
calităţii. 
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plus, poate fi adaptat  unei varietăţi de  
utilizatori.  

În perspectivă, MODE va fi folosit 
pentru verificarea prognozei precipi-taţiilor 
tuturor modelelor numerice utilizate în 

activitatea operativă de la Administraţia 
Naţională de Meteorologie, dezvoltându-se 
un lanţ  complex, cu afişarea rezultatelor pe 
siteul web: http://neptun.meteoromania.ro. 
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Rezumat:Propunem un sistem decizional de asistenţă, care va utiliza o abordare 
interdisciplinară, pentru a îmbunătăţi procedura de emitere a avertizărilor pentru o zonă 
periclitată de inundaţii şi viituri, a căror probabilitate de apariţie este justificată de istoricul 
evenimentelor meteorologice severe în acea zonă. Sistemul foloseşte informaţie 
meteorologică, hidrologică şi din Sistemul de Informaţii Geospaţiale (GIS), în intenţia de a 
oferi avertismente şi sugestii pentru acţiune celor interesaţi de administrarea efectelor 
inundaţiilor posibile într-o anumită regiune. 
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1. INTRODUCERE 
 

Centrul pentru Studierea Epidemiologiei 
Dezastrelor (CRED) defineşte dezastrul [1] 
ca fiind "o situaţie sau un eveniment care 
depăşeşte capacitatea locală, necesitând o 
solicitare de nivel naţional sau internaţional 
pentru asistenţa externă; un eveniment 
neprevăzut şi adesea subit, care provoacă 
mari pagube, distrugere şi suferinţă umană". 

Aceeaşi instituţie clasifică dezastrele 
astfel: 

– geofizice, cauzate de evenimente 
declanşate în interiorul planetei: cutremure, 
erupţii vulcanice, alunecari de pământ uscat; 

– meteorologice, cauzate de evenimente 
corelate cu procese atmosferice efemere sau 
la scară mică, până la mezoscară care 
durează de la minute la zile, de exemplu – 
furtuni; 

– hidrologice, cauzate de deviaţii în 
ciclul natural al apei şi/sau ieşire din matcă 
din diverse cauze (vânt s.a.): inundaţii, 
alunecări de teren umed; 

– climatologice, cauzate de procese –
fie de durată, fie efemere, la mezoscară şi la 
scară sinoptică: temperaturi extreme, secetă, 
incendii de vegetaţie; 

– biologice, cauzate de expunerea 
organismelor vii la microbi şi substanţe 
toxice: epidemii, infestări cu insecte s.a. 

 
O altă clasificare, mai simplă, a 

dezastrelor care afectează civilizaţia umană, 
vieţile indivizilor şi mediul înconjurător este 
cea care le împarte în naturale şi antropice 
(sau tehnogene). 

Totuşi, în ultimă instanţă pe lângă 
numeroase alte moduri de clasificare a 
dezastrelor şi indiferent de natura acestora, 
ele pot fi clasificate în previzibile şi 
imprevizible. Un exemplu de dezastru 
previzibil este inundarea unei zone care în 
trecut a fost inundată în mod repetat, în 
condiţii meteorologice şi hidrologice 
asemănătoare de la un caz la altul. Exemple 
de dezastre imprevizibile sunt cutremurele de 
pământ şi unele fenomene astrofizice. 

Dintre dezastrele naturale, inundaţiile 
sunt cele mai periculoase pentru vieţile 
oamenilor şi pentru bunurile lor, fiind şi cele 
care provoacă cele mai mari pagube. Din 
cauza complexităţii situatiei care conduce la 
acestea, inundaţiile pot fi considerate atât 
dezastre imprevizibile, cât şi previzibile. În 
cazul în care într-o zonă oarecare inundaţiile 
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se produc în mod repetat, fie şi la intervale 
neregulate şi în condiţii diferite (modificarea 
tipului de utilizare locală a terenului, 
varietate largă de fenomene meteorologice 
etc.), atunci pentru acea zonă poate fi 
elaborată o strategie de atenuare a pagubelor 
care să ia în calcul istoricul acelei zone în 
relaţie cu acest tip de dezastru natural. 

O lucrare recentă [1] apreciază că      
în anul 2009, la nivel mondial, dezastrele 
hidrologice au fost tipul de dezastre cel     
mai important, cauzând 53,7% din totalul 
numărului de dezastre naturale. Acestora le 
urmează dezastrele meteorologice (25,4%), 
iar numărul victimelor omeneşti provocate  
în acelaşi an de acest tip de dezastre a fost de 
50,6 milioane – mai mare decât numărul 
mediu din intervalul 2000-2008. Creşterea 
numărului de victime a fost cauzată de câteva 
uragane (taifunuri) în zona Asiei şi a 
Oceanului Pacific, care au lovit China, India, 
Taiwan, Bangladesh, Vietnam şi Filipine, şi 
de asemenea de o furtună majoră de zăpadă 
în China. Tot în această lucrare se susţine că 
statele trebuie sa fie mai bine pregătite pentru 
a face faţă impactului distructiv al dezastrelor 
naturale. Deşi în anul 2009 impactul acestora 
a fost relativ slab în comparaţie cu anii 
precedenţi, consecinţele au fost foarte grave 
pentru numeroase familii care şi-au pierdut o 
parte din membri şi bunurile. Condiţiile 
preexistente care fac ca populaţia să fie 
vulnerabilă la dezastre trebuie să fie luate în 
considerare, pentru administrarea impactului 
şi pentru a crea societăţi rezistente. 

Tot în acea lucrare, inundaţia este 
definită drept "creşterea semnificativă a 
nivelului apei într-un curs de apă, lac, 
rezervor sau într-o zonă de coastă, iar 
viitura (engl. ”flash flood”) drept „inundaţii 
rapide cauzate de precipitaţii intense”. O 
viitură descrie o inundare rapidă cu durată 
scurtă. [...] Viiturile sunt adeseori asociate 
cu furtunile (convective). Teoretic, o viitură 
se poate produce oriunde” [1]. 

Tehnologia informaţiei este un sprijin 
esenţial pentru cei care studiază dezastrele – 
atât natura, cât şi consecinţele acestora 
asupra populatiei şi bunurilor. Aşa-numitele 
sisteme de asistenţă a deciziilor (engl. 
”decision support system”) sunt sisteme 
informatice care integrează informaţii din 
diverse domenii (meteorologie, hidrologie, 
geografie, apărare civilă s.a.) pentru ca, în 
urma consultarii lor şi eventual în urma 

rulării unor simulari, să poată oferi informaţii 
şi recomandări pentru acţiuni de urmat în 
cazurile în care- fie dezastrele trebuie 
prevenite, fie efectele acestora trebuie 
minimizate. Unele dintre aceste sisteme pot 
recomanda căi de transport al resurselor şi 
rute de evacuare, în cazul în care un dezastru 
loveşte o regiune. 

De exemplu, Fiedrich et al. [2] 
prezintă un model de optimizare dinamică a 
repartizării de resurse către zonele 
operaţionale, în urma cutremurelor puternice, 
concluzionând că primele trei zile de după 
dezastru sunt esenţiale pentru un grad înalt 
de performanţă a eforturilor de asistenţă şi 
salvare a persoanelor. Mai departe, în raport 
cu realizarea scopului operaţiunilor de 
salvare, adică reducerea pierderilor de vieţi 
omeneşti, autorii conchid că trei sarcini de 
lucru au prioritate: căutarea şi salvarea, 
eforturile de stabilizare şi reabilitarea 
imediată a căilor de transport esenţiale pentru 
zona afectată. Întrucât aceasta conduce la 
competiţie între resursele disponibile, factorii 
de decizie trebuie să aloce resursele în aşa fel 
încât pierderile de vieţi omeneşti să fie 
minime. Autorii propun un model matematic 
de optimizare a problemei de alocare a 
resurselor tehnice, încorporat într-un pachet 
de aplicaţii software care interacţionează cu 
utilizatorul, care la randul său poate fi folosit 
de factorii de decizie pentru exerciţii şi 
pentru compararea măsurilor propuse de ei 
cu propunerea modelului. 

Liu şi Zhao [3] au proiectat o reţea de 
salvare în regim de urgenţă, care integrează 
centre de distribuţie, oraşe şi surse de 
materiale într-un sistem multi-nivel, pentru a 
obţine eficienţa maximă în timp. Modelul   
lor ia în calcul, printre altele, timpul de 
călătorie de la un centru de distribuţie la 
centrul de cerere, cantitatea de material 
solicitată şi capacitatea de parcurgere a  
căilor de transport. Dincolo de modelul 
matematic în sine, acestea sunt elemente care 
vor fi încorporate şi în sistemul software 
propus drept obiectivul practic al acestei 
Teze. 

Beamon şi Kotleba [4] au dezvoltat un 
model de inventariere pentru pre-poziţionarea 
depozitelor de materiale necesare răspunsului 
la urgenţe umanitare complexe, urgenţe cu 
character de unicat din cauza modului 
impredictibil de apariţie şi a duratelor lungi 
pe care se desfasoară. 
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Altay [5] prezintă conceptul de 
inginerie a dezastrului, pe care îl defineşte 
drept aplicarea cunoasterii ştiinţifice şi a 
abordărilor matematice pentru înţelegerea 
dinamicii pregătirii şi a răspunsului la 
evenimente catastrofale. Ingineria acţionează 
ca interfaţa dintre ştiinţă şi administrare 
(management). Ingineria dezastrului implică 
multidisciplinaritate, preluând noţiuni din 
medicină, inginerie, matematică, statistică şi 
tehnologia informaţiei.  

Astfel, mecanica fluidelor ajută la 
prevederea evenimentelor legate de vreme, 
modelarea la scară mare conduce la prevederea 
comportării la dezastru, teledetecţia contribuie  
la cartografierea şi estimarea pagubelor, analiza 
datelor spaţiale asistă deciziile luate în timp real, 
modelarea sistemelor este utilă la pregătirea 
pentru diverse scenarii, iar optimizarea 
combinatorială ajută la proiectarea căilor de 
evacuare. 

Özdamar et al. [6] propun un model de 
planificare care poate fi integrat într-un 
sistem de asistenţă a deciziilor în caz de 
dezastru. Modelul acesta abordează problema 
transportului repetat, la intervale regulate, în 
timpul acţiunii de furnizare a ajutorului către 
zonele afectate. 

Chang şi Hsueh [7] au dezvoltat o  
bază de date pentru logistica utilă în caz      
de inundaţii, care cuprinde informaţii 
geografice. Aplicând funcţiile de procesare   
a datelor şi de analiză a reţelei asociate 
sistemului de informaţii geografice, hărţile 
zonelor potenţial inundabile pot fi utilizate 
pentru a estima posibilele locaţii ale 
punctelor de salvare şi cantitatea de 
echipament necesar pentru salvare. Datele de 
intrare pentru planificarea logisticii pot fi 
furnizate chiar de către această bază de date 
georeferenţiată. 

Jain şi McLean [8] au propus o 
platformă de integrare a unor instrumente de 
modelare, simulare şi vizualizare pentru 
răspunsul în caz de urgenţe. Ei apreciază că 
dezvoltarea acesteia poate îmbunătăţi 
semnificativ capacitatea de reacţie a unui stat 
în zonele implicate. Justificarea acestei 
abordări este aceea că uneltele de simulare 
care tratează diverse aspecte ale unei astfel 
de situaţii trebuie să fie integrate, pentru a 
furniza o imagine completă planificatorilor, 
celor care pregătesc personalul şi celor care 
răspund efectiv la urgenţă. 

Există numeroase alte asemenea 
sisteme software, toate îndreptate spre a 
propune părţilor interesate măsuri pentru 
apărarea împotriva dezastrelor şi pentru 
administrarea acestora înainte, în timpul şi 
după producere. 

Sistemul informaţional propus în 
lucrarea de faţă are două scopuri principale. 
În primul rând, va agrega într-un sistem 
informaţional centralizat diverse tipuri de 
informaţie referitoare la inundaţii şi viituri, 
din care vor putea fi extrase informaţii despre 
orice caz documentat şi de a cataloga apoi 
toată informaţia avută la dispoziţie, pentru a 
putea procesa orice cerere şi a furniza un 
rezultat în funcţie de solicitare. Un obiectiv 
conex este acela de a corela informaţia din 
acest sistem cu cea din alte sisteme 
informaţionale. 

Să presupunem, de exemplu, că pentru 
o anumită regiune au fost prognozate 
precipitaţii abundente. În acea regiune, în 
trecut s-au produs inundaţii, cazurile fiind 
documentate de informaţie cu caracter 
meteorologic, hidrologic şi GIS. De 
asemenea, este cunoscut nivelul maxim        
al apei care a cauzat inundarea aşezărilor    
din lungul unui curs de apă, iar acest       
nivel depinde direct de precipitaţiile 
abundente. Agregând şi utilizând aceste 
informaţii despre un caz particular, care vor 
fi mai departe coroborate cu informaţii 
despre contextul curent, va fi posibil să        
se extrapoleze asupra extinderii posibile a 
inundaţiilor care se pot produce din nou,      
in aceeaşi regiune. În final, informaţiile 
furnizate de sistem se pot comunica celor 
interesaţi de administrarea dezastrelor în acea 
regiune. 

Astfel, abordarea acestui sistem se 
bazează pe istoricul cazurilor de inundaţii şi 
nu pe simularea unora viitoare. Considerăm 
această abordare ca fiind justificată şi validă 
în situaţiile în care sistemul va fi folosit 
pentru a obţine în timp real o estimare brută a 
hazardului de inundaţii într-o zonă anume, 
această consultare având loc simultan cu 
evoluţia situaţiei respective (de exemplu, 
precipitaţii abundente în amonte de câteva 
localităţi situate în imediata apropiere a unui 
curs de apă). Datorită naturii acestui sistem, 
după consultarea lui deciziile vor trebui luate 
în funcţie de situaţia din teren, iar mai multă 
atenţie va trebui acordată înaintea producerii 
unui fenomen meteorologic care ar putea 
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apărea în condiţii similare cu ale altuia 
precedent. Dacă, în schimb, s-ar simula o 
inundaţie sau chiar o viitură cu un model 
hidrologic dedicat în scopul de a obţine o 
previziune mai precisă asupra nivelului apei 
în timpul unui astfel de eveniment, s-ar 
consuma timp preţios (între câteva ore şi 
câteva zile – depinzând în mod direct de 
parametrii de intrare ai modelului şi de 
puterea de procesare a computerelor pe care 
ar rula modelul). 

 
1.1. Sistemul de avertizare meteo-

rologică din România 
 
Înaintea unui fenomen meteorologic 

sever (de exemplu, precipitaţii abundente) 
care a fost prognozat cu grad mare de încredere 
şi care ar putea provoca declanşarea unei   
alerte hidrologice pe cursurile de apă 
apropiate de zona unde acesta ar urma să     
se producă, populaţia din zona respectivă 
este alertată de câteva instituţii. Acestea 
includ Biroul Prefectului şi al primăriilor 
localităţilor ameninţate, Poliţia, mass-media 
(posturi de radio şi televiziune). Cetăţenii 
vigilenţi îşi pot alerta vecinii şi pot contribui 
la răspândirea mesajelor de avertizare, iar 
observatori locali pot observa evoluţia 
fenomenelor în teren, imediat dupa ce 
mesajele de avertizare au ajuns la 
comunitatea respectivă. 

În România, autoritatea care 
elaborează avertizarile meteorologice şi le 
trimite instituţiilor interesate este 
Administraţia Naţională de Meteorologie. 
Aceasta creează şi emite diverse tipuri de 
prognoză a vremii, iar printre acestea o 
importanţă vitală o au prognozele 
nowcasting, de vreme severă iminentă. 

 
1.2. Sistemul de avertizare hidro-

logică din România 
 
În cazul în care a fost emis un mesaj 

de avertizare meteorologică – fie de către 
partenerii români de la Administraţia 
Naţională de Meteorologie, fie de către 
parteneri externi interesaţi de evolutia 
situaţiei hidrologice în afara ariei lor de 
interes – Institutul Naţional de Hidrologie şi 
Gospodărire a Apelor (INHGA) creează şi 
emite avertizări hidrologice care să reflecte 
consecinţele respectivelor fenomene 
meteorologice. 

2. DATE (INFORMAŢIE) 
 
Scopul acestui proiect este de a integra date 
(secvenţe distincte de informaţie) cu diverse 
origini şi formate, corelate cu cazuri de 
inundaţii şi viituri, într-un sistem care, atunci 
când va primi o cerere bazată pe un anumit 
identificator al datelor va putea furniza orice 
informaţii cunoscute de sistem, corelate cu 
acel identificator. Sistemul va fi capabil de a 
furniza astfel de informaţii atât atunci când i 
se va cere aceasta explicit de către un 
operator, cât şi în mod automat. Sistemul va 
putea fi utilizat pentru a obţine informaţii 
despre evenimente istorice (inundaţii şi 
viituri) care au fost declanşate de anumite 
condiţii meteorologice şi, de asemenea, va 
putea construi automat avertizări bazate pe 
date de intrare. Acestea vor fi introduse în 
system, fiind furnizate atât de către operatori, 
cât şi în urma unor proceduri automate. 
Anumite date de ieşire vor putea reintra       
în sistem, ca date de intrare. Toată informaţia 
care va fi vehiculată în sistem va fi 
administrată de către un Sistem de Baze 
Relaţionale de Date (engl. Relational 
Database Management System, RDBMS), 
cunoscut în mod obişnuit sub denumirea de 
„server de baze de date”. 

O bază de date constă într-o colecţie 
organizată de informaţii dedicate unui scop 
anume, sau mai multor scopuri. O metodă 
simplă de clasificare a bazelor de date 
implică tipul conţinutului, de exemplu- text, 
imagini sau numere. Ca şi în cazul oricărei 
alte metode de stocare a informaţiei pe suport 
electronic, informaţia dintr-o bază de date 
este păstrată în fişiere astfel formatate încât 
înregistrarea, actualizarea, ştergerea şi 
preluarea să fie cât mai rapide. 

Cea mai populară definiţie a RDBMS 
este aceea de produs software care prezintă 
datele ca pe o colecţie de linii (numite 
înregistrări) şi coloane (numite câmpuri) 
stocate în tabele care, la rândul lor, se află 
într-o bază de date; o bază de date are,   
astfel, o structură arborescentă. Fiecare 
înregistrare conţine informaţiile despre un 
obiect, iar fiecare dintre acestea este 
segmentată în câmpuri care conţin, fiecare, o 
caracteristică a obiectului. De exemplu, o 
bază de date poate conţine un tabel cu 
înregistrări despre momentul de răsărit al 
Soarelui, aşa cum este măsurat în diverse 
locuri de pe Pământ. Fiecărei zile îi 
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corespunde o înregistrare, iar datele din 
fiecare înregistrare sunt separate pe câmpuri 
în momentele de răsărit al Soarelui, măsurate 
în fiecare dintre amplasamente (care, de 
exemplu, pot da şi numele câmpurilor). 

Orice RDBMS poate stoca date şi      
le poate trimite înapoi dacă operatorul 
utilizează un limbaj de programare  
inteligibil de către acel sistem. Limbajul cel 
mai popular, inteligibil pentru majoritatea 
RDBMS-urilor folosite în mod curent este 
Structured Query Language (SQL), cu 
diverse dialecte. Mai departe, cuvintele-cheie 
sau comenzile SQL pot fi separate în 
urmatoarele categorii: 

– Data Manipulation Language: comenzi 
folosite pentru a insera, şterge şi actualiza 
informaţiile dintr-o bază de date; 

– Data Definition Language: comenzi 
folosite pentru a defini structuri de date, de 
exemplu – lungimea maximă în caractere a 
textului care poate fi stocat intr-o bază de 
date; 

– Data Control Language: comenzi 
folosite pentru a controla (a permite şi a 
interzice) accesul unor utilizatori la baza de 
date. 

 
 O bază de date modernă, tipică, poate 

fi înţeleasă ca având o structură arborescentă. 
Pe nivelul cel mai de jos se află rădăcina, sau 
punctul de intrare în baza de date. După acest 
nivel se află tabele dedicate unor tipuri de 
informaţie. Pe următorul nivel se află 
câmpurile sau coloanele tabelului în care se 
va stoca efectiv informaţia, separată pe 
categorii distincte. Pe ultimul nivel se află 
înregistrarile, adică seturile (care pot fi unice 
sau cu valori identice ale unor câmpuri) de 
date structurate, înrudite între ele după o 
logică – presupusă unică – după care tabelul 
a fost populat. Astfel, un tabel constă în 
înregistrări (linii) şi câmpuri (coloane). 

 Deşi într-un tabel pot exista două 
înregistrări identice, este recomandabil ca 
înregistrările să fie marcate cu un 
identificator unic, pentru a elimina dubiile şi 
erorile de prelucrare ulterioară, atunci când 
se doreşte modificarea sau extragerea unor 
elemente ale lor. Totuşi, o bază de date poate 
cuprinde mai multe tabele care conţin 
câmpuri identice, inclusiv cel identificator şi 
valorile din acesta, iar în acel caz se pot 
manipula în cadrul aceleiaşi operaţii toate 
înregistrările care se supun unor criterii de 

evaluare a valorilor acelor câmpuri, criteriile 
fiind stabilite pe baza câmpurilor comune. Se 
spune atunci că baza de date este relaţională. 

 
Categoriile de informaţie despre un 

eveniment de tip inundaţie sau viitură care va 
fi utilizat în cadrul sistemului acestuia sunt: 

a) meteorologie la scară sinoptică: date 
despre contextul sinoptic al fenomenelor 
meteorologice care au condus la situaţii 
dezastruoase (în principal, inundaţii şi viituri, 
apoi alunecări de teren s.a.); 

b) meteorologie la mezoscară: date 
despre contextul mezoscalar (gradul de 
instabilitate şi alte condiţii locale în 
atmosferă) legate de fenomenele 
meteorologice care au condus la situaţii 
dezastruoase (cele enumerate anterior); 

c) hidrologie: date despre evenimente 
istorice de inundaţii într-o zonă anume, 
asupra cărora se poate efectua o statistică; 

d) Sistemul de Informaţii Geospaţiale 
(engl. Geographical Information System, 
GIS) – hărţi ale zonei generale de interes, 
hărţi care ilustrează situaţii dezastruoase din 
trecut în aceeaşi zonă şi hărţi ale unor 
evenimente simulate, care, împreună, ar 
asista vizual în procesul de evaluare a 
pagubelor posibile, dacă operatorul ar dori o 
asemenea apreciere. 

 
Unele dintre datele utilizate vor fi 

permanente, iar altele temporare. Vom numi 
permanentă acea informaţie care nu se va 
schimba în timp (de exemplu, amplasamentul 
geografic într-un anumit sistem de 
coordonate) sau nu se schimbă frecvent (de-a 
lungul a cel puţin cinci ani), sau dacă 
diversele modificări la care este expusă nu îi 
vor schimba natura intrinsecă (de exemplu, 
un sat va fi considerat zona populată), 
extinderea (de exemplu, aria unui sat mic) şi 
relevanţa (de exemplu, amplasarea unei 
aşezări omeneşti în amonte sau în aval de o 
staţie hidrometrică). 

Pe de altă parte, vom numi temporară 
informaţia care- fie se va schimba foarte 
rapid (de exemplu, cantitatea zilnică de 
precipitaţii), fie informaţia care este relevantă 
sau vitală în proceduri care produc rezultate 
intermediare, folosite apoi în alte proceduri, 
însă care este în mare masură irelevantă 
pentru proceduri care produc rezultate 
esenţiale sau finale în timpul unui studiu. 
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2.1. Date permanente 

Dintre datele permanente, în principal 
vor fi utilizate urmatoarele categorii de 
informaţie. 

 

2.1.1. Zona de interes 

Aceasta este zona unde – fie a avut loc 
o inundaţie sau viitura, fie zona unde un 
astfel de eveniment are o probabilitate nenulă 
de a se produce. Câteva aşezări omeneşti vor 
fi cuprinse în această zonă, iar fiecare studiu 
va fi efectuat luând aceasta în considerare. 
Studiile pot fi efectuate, însă, pe orice zone 
vulnerabile, fie acestea populate sau nu. 

Pentru a prezenta modul în care se 
poate obţine informaţie din acest sistem, 
înainte de un eveniment probabil de 
inundaţie sau viitură, am ales o zonă de test 
pentru a simula fluxul informaţional incident 
(către sistem) şi cel emergent (dinspre 
sistem), precum şi unele rezultate care ar fi 
obţinute pe baza datelor de intrare. 

Unele dintre datele care vor fi stocate 
în baze de date dedicate, în relaţie cu zona de 
interes, sunt: 

– un identificator unic valid şi 
cunoscut la scară naţională pentru fiecare din 
localităţile aflate în zona de interes. Acest 
identificator va fi utilizat pentru a corela 
informaţia din toate bazele de date pe care 
sistemul le va folosi şi va fi utilizat mai 
departe pentru a corela informaţia din sistem 
cu cea din alte sisteme informaţionale; 

– un identificator unic pentru fiecare 
din cazurile de inundaţii şi viituri majore; 

– un identificator unic pentru fiecare 
configuraţie sinoptică, aşa cum este preluată 
din cataloage care clasifică circulaţiile 
aerului atmosferic în Europa, la scară 
sinoptică 

– coordonatele geografice ale centrului 
geometric al fiecarei localităţi din zona de 
interes, asa cum este identificat acesta de 
aplicaţii software de tip GIS, de exemplu 
ArcMap®™; 

– informaţii asupra demografiei în 
zona de interes; 

– data calendaristică a declanşării unor 
evenimente din trecut – inundatii şi viituri, în 
zona de interes şi durata fiecăruia; 

– harta zonei de interes, atât în două, 
cât şi în trei dimensiuni, într-o perspectivă 

care va ilustra relieful din imediata apropiere 
a cel puţin două localităţi. 

 
2.1.2. Contextul meteorologic al 

unor inundaţii şi viituri din trecut 

Pentru a aprecia probabilitatea unui 
eveniment – inundaţie sau viitură, care ar 
urma să se producă în contextul meteorologic 
curent, sistemul va stoca date despre 
contextele sinoptic şi mezoscalar al altor 
astfel de evenimente care deja s-au produs în 
aceeaşi zonă de interes. 

Datele vor fi stocate în diverse 
formate: 

– grafic, ca fişiere de imagine: câmpul 
unor parametri meteorologici (de exemplu, 
temperatura aerului, presiunea la nivelul 
mării, cantitatea de apă precipitabilă) la  
scară sinoptică în Europa, reprezentată pe 
hărţi; informaţie meteorologică la mezoscară 
(de exemplu, sondaje atmosferice); imagerie 
satelitară s.a.; 

– text formatat şi neformatat: fisiere 
conţinând mesaje de avertizare meteo-
rologică şi prognoze pentru zona de interes; 
note personale ale operatorilor; studii de caz; 
informaţii din presă s.a. 

 
2.1.3. Contextul hidrologic al unor 

inundaţii şi viituri din trecut 

Similar cu informaţia meteorologică, 
vor fi stocate date cu caracter hidrologic 
referitoare la evenimente – inundaţii şi viituri 
care deja s-au produs în zona de interes. 

Datele vor fi stocate în diverse 
formate: 

– grafic, ca fişiere de imagine: 
hidrografe s.a. 

– text formatat şi neformatat: mesaje 
de avertizare hidrologică şi prognoze pentru 
zona de interes; note personale ale 
operatorilor; studii de caz; informaţii din 
presă s.a. 

 
 
2.1.4. Date din Sistemul de 

Informaţii Geospaţiale (GIS) 

Într-o bază de date dedicată vor fi 
stocate hărţi care vor ajuta operatorul să 
obţină o imagine mai detaliată asupra 
aspectului terenului învecinat zonei de 
interes. Astfel de hărţi sunt: 
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– hărţi ale zonei înainte de inundaţii 
deja produse în trecut, şi în timpul acestora; 

– utilizarea terenului şi alte hărţi GIS. 
 
 
2.2. Date temporare 
 
Acestea vor fi în principal datele de 

intrare furnizate sistemului de către operator, 
în scopul de a identifica un context 
meteorologic similar celui curent, context în 
care într-o zonă s-au produs inundaţii sau s-a 
semnalat o viitură. Aceste informaţii vor fi 
utilizate numai în proceduri interne ale 
sistemului,  dedicate identificării unui 
context similar din trecut şi extragerii altor 
informaţii asupra unor evenimente trecute. 

Spre deosebire de datele permanente, 
cele temporare nu vor fi identificate în     
mod unic decât în cazul în care sunt   
preluate chiar din sistem, în urma selecţiei 
din seturi predefinite. 

Majoritatea acestor date vor fi 
selectate din seturi predefinite, de exemplu 
imagini: 

– tipul general al circulaţiei aerului 
deasupra Europei, de exemplu, asa cum este 
identificată în cataloage de genul catalogului 
Grosswetterlagen (Hess-Brezowski) sau 
COST733; 

– orientarea circulaţiei aerului 
deasupra României (de exemplu, sudică, 
estică etc.); 

– coordonatele unei localităţi unde este 
probabil să se producă inundaţii s.a. 

 
 

3. METODE 
 
1. Operatorul va furniza, ca date de intrare   
în sistem, contextul meteorologic current, 
prin selectarea din seturi predefinite de 
configuraţii sinoptice şi mezoscalare. 
Acestea vor fi utilizate de către sistem   
pentru a căuta în baza de date un context 
meteorologic cât mai apropiat de cel curent, 
în care s-au produs inundaţii sau viituri.  
Dacă un astfel de context este gasit, se va 
continua cu paşii următori. 

2. Identificarea localităţilor care au 
fost afectate deja de inundaţii sau viituri în 
contextul meteorologic specificat. Aceste 
localiăţi vor defini zona de interes (vor fi 
înăuntrul său). 

3. Proiectarea extinderii spaţiale a 
inundaţiilor probabile din zona de interes – 
fie calitativ, fie cantitativ. 

4. Elaborarea unui pachet de 
recomandări pentru administrarea dezastrului 
în localităţile periclitate. De exemplu, vor fi 
furnizate informaţii despre cele mai apropiate 
localităţi, rute de evacuare s.a. 

O asemenea analiză va putea fi 
efectuată atât pe o singură localitate, cât şi  
pe seturi predefinite de localităţi deja afectate 
în trecut. De exemplu, dacă o zonă este 
cunoscută ca fiind expusă şi vulnerabilă la 
inundaţii periodice, localităţile din acea   
zonă vor fi stocate într-un set cu care 
operatorul va putea lucra, trecând peste pasul 
selectării sau definirii exprese a zonei de 
interes. 

Interogarea sistemului va fi posibilă pe 
baza uneia dintre cele două entităţi 
elementare de informaţie: 

– identificatorul unic al unei localităţi, 
de exemplu codul SIRUTA9; 

– identificatorul unic al unei structuri 
sinoptice, de exemplu circulaţia BM din 
catalogul Hess-Brezowski. 

Indiferent de tipul identificatorului  
ales de către operator pentru interogarea 
sistemului, va fi extrasă informaţie corelată 
cu acest identificator – în primul caz- 
informaţie despre localitatea selectată şi 
despre istoricul său de dezastre naturale, iar 
în al doilea caz- despre zonele afectate, 
localităţile din aceste zone s.a.m.d. 

 
 
3.1. Stocarea informaţiei 
 
Datele vor fi stocate într-un RDBMS 

capabil să administreze o cantitate moderată 
de informaţie, de cel mult câţiva teraocteţi   
(1 TB = 1024 MB). În orice caz, granu-
laritatea datelor vehiculate va permite 
separarea exactă şi stocarea informaţiei de 
acelaşi fel în baze de date dedicate. 

De exemplu, imaginile care vor 
prezenta câmpul unor parametri meteo-
rologici la scară sinoptică vor fi stocate    
într-o bază de date separată de celelalte; la   
fel se va proceda cu imageria satelitară, cu 
imaginile GIS, cu profilele atmosferice 
verticale de temperatură, cu mesajele de 
avertizare s.a.m.d. 
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3.2. Indexarea informaţiei 

Pentru ca sistemul să coroboreze 
informaţie între bazele de date pe care le 
administrează, fiecare entitate informaţională 
(înregistrare) va trebui să fie indexată în 
propriul său table, în baza de date dedicată în 
care se află. Aceasta va face posibilă 
relaţionarea diverselor categorii de date care 
nu sunt asociate vizibil în mod natural. 

  Fiecare localitate care a fost 
inundată în trecut va fi recunoscută în    
intreg sistemul prin identificatorul său unic. 
Acest identificator va face posibilă 
extragerea de informaţie despre acea 
localitate şi despre împrejurimile sale, de 
exemplu statutul demografic şi economic, 
valori ale unor parametri atmosferici 
măsuraţi la cea mai apropiată staţie 
meteorologică în timpul unei inundaţii, 
nivelul apei la cea mai apropiată staţie 
hidrometrică, imagini satelitare ale zonei 
generale în care se află localitatea,     
imagerie GIS care să prezinte extinderea 
inundaţiilor în timpul unui eveniment        
din trecut s.a. Fiecare tip de informaţie va    
fi identificat în mod unic în propria sa bază 
de date, astfel incât să poată fi recunoscut    
şi legat de alte informaţii prin proceduri 
interne ale sistemului, numai pe baza 
identificatorului său. 

 

– am construit o aplicaţie software cu 
care se pot alcătui seturi personalizate de 
informaţii despre localităţi, stocate mai 
departe în fişiere de tip ESRI ShapeFile (pe 
care tot această aplicaţie le creează), fişiere al 
căror conţinut este formatat pentru a putea fi 
inteligibil pentru aplicaţii cu caracter GIS, de 
exemplu ArcMap ®™. 

În mod similar, fiecare dintre 
configuraţiile sinoptice va avea un 
identificator unic şi pornind dela selectarea 
unei astfel de configuraţii se vor putea      
afla informaţii despre evenimentele care au 
avut loc în acel context. 

De exemplu, va fi selectată configuraţia 
câmpului de presiune atmosferică la nivelul 
solului în Europa, ca imagine dintr-un set 
predefinit de astfel de configuraţii identificate 
în mod unic, apoi înălţimea nivelului de    
500 hPa şi alte asemenea informaţii, care   
vor fi utilizate apoi de către sistem pentru a 
căuta un context sinoptic similar şi o zonă în 
care în trecut s-au produs inundaţii. 

Urmând această metodologie, opera-
torul va putea înainta către sistem cereri   
într-o procedură urmată pas cu pas, în care 
date temporare vor fi introduse în sistem 
pentru a obţine atât informaţii detaliate 
despre evenimente din trecut, cât şi indicii 
despre cum ar putea fi efectuată apărarea 
împotriva unei inundaţii desemnate ca 
probabilă de către sistem. 

4. REZULTATE 
 

Alcătuirea acestui sistem presupune: 
– proiectarea bazelor de date dedicate 

fiecărui tip de informaţie vehiculată în 
sistem; 

– popularea fiecărei baze de date cu 
informaţia căreia îi este dedicată; 

– construirea unui sistem software 
compus din aplicaţii de tip desktop (utilizator 
unic) şi de tip web (multi-utilizator), care va 
fi interfaţa dintre sistem şi operatorii săi; 

Stadiul alcătuirii acestor proiecte este 
următorul: 

– am populat baza de date cu 
evenimente – inundaţii şi viituri în România; 

Sistemul este într-o fază incipientă, 
urmând a se identifica diversele cerinţe ale 
operatorilor, cu excepţia interogării simple a 
sistemului, în funcţie de identificatorii de caz 
şi de localitate. 

În scopul testării metodologiei, am 
selectat o zonă de interes situată în Moldova, 
în care se află un oraş, câteva comune şi 
satele aferente. Coordonatele zonei de interes 
sunt: 

– stânga-sus: 26,12 E, 48,4 N 
 dreapta-sus: 26,37 E, 48,4 N 

– stânga-jos: 26,12 E, 47,50 N 
 dreapta-jos: 26,37 E, 47,50 N 

 
 În această zonă se află localităţile 

enumerate în continuare. Am preferat să 
considerăm pentru analiză numai localităţile 
al căror perimetru se află în întregime în 
dreptunghiul definit de coordonatele care 
definesc zona de interes. Localităţile sunt: 
Dorohoi, Hilişeu-Crişan, Corjăuţi, Pomârla, 
Hulubeşti, Dragalina, Arborea, Stânca, 
George Enescu, Popeni, Progresul, 
Dumbrăveni, Hilişeu-Cloşca, Hilişeu-Horia, 
Iezer, Loturi Enescu, Dumeni, Griviţa, 
Pădureni, Broscăuţi, Slobozia, Carasa, 
Corlăţeni, Mateleni, Dimacheni, Dealu Mare, 
Sendriceni, Străteni, Lozna, Vitcani, 
Călineşti, Talpa, Horlăceni, Sauceniţa, 
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Văculeşti, Brăeşti, Cotârgaci, Poiana, 
Gorovei, Tăuteşti, Nicani, Lunca. 

Cel mai recent şi important eveniment 
de interes (viitură sau inundaţie) în această 
zonă a avut loc în vara anului 2010, când, în 
28 iunie, precipitaţiile abundente au 
declanşat o viitură pe râul Buhai care a 
afectat municipiul Dorohoi şi unele dintre 
localitatile din apropierea acestuia (de 
exemplu, Broscăuţi, prin care trece râul 
Jijia). Acesta are poziţia geografică (47,57 N, 
26,24 E) şi codul său SIRUTA9 este 36015; 
acest cod este şi identificatorul (unic, la nivel 
national, în România) al acestei localităţi, cu 

care sistemul şi operatorul vor opera pentru a 
afla informaţii atât despre acest oraş, cât şi 
despre orice zonă de interes în care se află 
acesta. 

 
Fig. 1. Zona de interes, cu elementele selectate: localităţi, cursuri de apă curgătoare şi lacuri. Imagine 
obţinută cu ArcMap®™. 

 

Am utilizat aplicaţia software 
ArcMap®™ 10 de analiză a unor informaţii 
geospaţiale (GIS) în scopul de a genera seturi 
de date despre elementele topografice 
(localităţi şi cursuri de apă) din zona de 
interes. Am apelat funcţia "Generate Near 
Table" din setul "Analysis Tools" pentru a 
afla informaţii despre cursul de apă cel mai 
apropiat de fiecare dintre localităţile 
selectate. 

 
Fig. 2. Fragment din tabelul care conţine informaţii despre cursurile de apă cele mai apropiate de 
localităţile din zona de interes. 
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Întrucât în bazele de date dedicate se 
pot stoca şi imagini referitoare la situaţia 
meteorologică, sinoptică şi mezoscalară care 
a influenţat zona de interes, am folosit şi 
astfel de imagini. De exemplu, Figura 3 
prezintă suprapunerea unor rezultate ale 
rulării modelul HYSPLIT pentru traiectoria 
unei particule de aer la două niveluri în 
atmosfera, particulă care a ajuns în zona 
Dorohoiului în 29 iunie 2010. Punctele care 
definesc cele două traiectorii – una la 
înalţimea de 500 hPa, (stânga), cealaltă la 
850 hPa (dreapta) au fost suprapuse peste o 
hartă geografică pe care se află regiuni din 
România, Republica Moldova şi estul Rusiei. 
Imaginea finală a fost compusă cu programul 
ArcGlobe®™. 

Atât imaginile, cât şi informaţia de tip 
text din tabelul prezentat sunt integrabile în 
sistem, fiindcă fiecare înregistrare din tabel 
este identificată în mod unic de către 
identificatorul unic de localitate (SIRUTA9), 
iar această localitate se poate afla într-unul 

din seturile de localităţi care definesc o zonă 
de interes prestabilită, pentru care există 
imagini în bazele de date. Mai departe pot fi 
obţinute informaţii despre o zonă de interes 
prestabilită, utilizând numai identificatorul 
unei localităţi. Pentru o localitate care nu se 
află într-o zonă de interes prestabilită se 
poate crea un set separat de informaţii, 
această  localitate fiind considerată o zonă de 
interes în sine. 

 
 

5. CONCLUZII 
 
Sistemul prezentat foloseşte istoricul 
inundaţiilor şi viiturilor unei zone de interes, 
pentru a oferi informaţii şi asistenţă în cazul 
în care contextul meteorologic curent este 
similar cu cel care a favorizat sau care a fost 
asociat cu astfel de evenimente în trecut. 

Preferăm abordarea istoricului zonei   
şi nu a simulării de evenimente, din cauză   
că această a doua metodă de evaluare este 

 
Fig. 3. Traiectoria unor particule de aer ajunse în zona Dorohoiului în 29 iunie 2010, ora 00, ca date de 
ieşire din modelul HYSPLIT, suprapuse peste o hartă geografică; în stânga – traiectoria la 500 hPa, în 
dreapta – traiectoria la 850 hPa. Imagine obţinută cu ArcGlobe®™. 
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mare consumatoare de timp şi ca atare nu 
este fezabilă în cazul în care situaţia impune 
analize şi decizii rapide. Nu mai puţin 
importantă este precizia celor două metode – 
istoricul se referă la realitatea concretă din 
teren, iar simularea este imprecisă. 

Avantajele metodei istoricului zonei de 
interes, care poate prezenta inclusiv situaţii 
de genul "cel mai rău caz" (engl. worst case 
scenario) sunt: analiza rapidă a consecinţelor 
unui eveniment dezastruos din trecut şi 
proiecţia acestuia în contextul meteorologic 
curent; utilizarea unor informaţii utile din 
cazuri din trecut, în situaţia în care hazardul 

se concretizează în incidente în zona de 
interes, de exemplu – stabilirea unor rute de 
evacuare. 

Dezavantajele acestei metode sunt 
legate de imprecizia inerentă, dictată de 
modificarea atât a configuraţiei şi utilizării 
terenului, cât şi a demografiei în zona de 
interes în intervalul temporal dintre un 
eveniment trecut şi data curentă. 

Ca sistem rapid de analiză, însă, şi ca 
instrument de asistenţă a meteorologului   
sau hidrologului presat să construiască o 
avertizare pentru o anumită zonă, acest 
sistem este util în limitele descrise. 
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Rezumat: Studii recente demonstrează că reţelele neuronale artificiale (ANN) pot fi folosite 
cu succes în estimarea precipitaţiilor măsurate la sol, folosind date radar. Reţelele neuronale 
artificiale (artificial neural networks – ANN) sunt modele matematice capabile să determine 
relaţii neliniare complicate între două seturi de date. ANN este un sistem de procesare 
capabil să înveţe folosind un set de cunoştinţe. Setul de cunoştinţe este constituit din 
informaţia de intrare şi ieşirea corespunzătoare (ţinta) – învăţare supervizată. Reţelele 
neuronale artificiale sunt compuse dintr-un număr mare de procesoare elementare 
interconectate (neuroni artificiali, noduri), care cooperează pentru rezolvarea unor sarcini 
specifice. 

 Scopul acestei lucrări este estimarea precipitaţiilor însemnate cantitativ, utilizând reţele 
neuronale artificiale. Sistemul ANN construit stabileşte relaţii neliniare între datele de 
intrare (reflectivitatea) şi datele de ieşire (rata de precipitaţii). Datele radar utilizate în 
acestă lucrare sunt măsurate în cursul lunii iulie 2008.cu radarul Doppler WSR-98 D aflat la 
Bârnova, în judeţul Iaşi. Reţeaua neuronală utilizează un vector de intrare format din 36 de 
reflectivităţi mediate în timp de o oră la patru elevaţii şi estimează rata de precipitaţii 
corespunzătoare la trei intervale de cantităţi: 0-5 mm/h (clasa 1); 5-10 mm/h (clasa 2) şi  
15-20 mm/h (clasa 4) de precipitaţii. Eficienţa reţelei neuronale este analizată în urma 
procesului de validare. 
 
Cuvinte cheie: reţele neuronale artificiale, date radar, estimare precipitaţii 

 
 
 
 

1. INTRODUCERE 
 

Radarul este un instrument util de tele-
detecţie pentru estimarea cantităţii de 
precipitaţii căzute la sol. Dezvoltarea de 
algoritmi pentru estimarea precipitaţiilor     
pe baza măsurătorilor radar a fost timp de 
mulţi ani un subiect de cercetare [3]. 
Problema estimării precipitaţiilor înregistrate 
la sol este complicată şi datorită variabilităţii 
în spaţiu-timp a câmpului de precipitaţii. 
Estimarea cantitativă a precipitaţiilor din 
observaţiile de tip radar este un proces   
destul de complex şi implică un număr de 
factori, pornind de la proiectarea sistemelor 
tehnice, până la analiza imaginilor şi 

controlul calităţii datelor, fizica proceselor 
atmosferice, estimarea corectă şi  analiza 
erorilor, organizarea bazei de date şi 
vizualizarea datelor în aplicaţiile hidro-
meteorologice [6]. 

  Cercetările făcute pentru îmbună-
tăţirea estimării  precipitaţiilor la sol au  
arătat că reţelele neuronale artificiale pot      
fi folosite şi în estimarea precipitaţiilor, 
folosind  date radar [4, 5, 7, 8]. Această  
tehnică include două etape: 1) instruire şi 2) 
validare. În etapa de instruire, reţeaua 
neuronală învaţă relaţiile neliniare de 
dependenţă posibile dintre cantitatea de 
precipitaţii şi reflectivitatea radar, utilizând 
un set de învăţare. Când reţelei neuronale i   
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se aplică un set de date radar (intrări), 
sistemul ANN estimează o cantitate de 
precipitaţii ce constituie ieşirea reţelei. 

Această ieşire este comparată cu 
cantitatea de precipitaţii măsurată de 
pluviometru (valoarea reală), iar diferenţa lor 
dă eroarea de învăţare. Atât timp cât eroarea 
de învăţare este mai mare decât eroarea tinţă, 
procesul de învăţare continuă prin ajustarea 
ponderilor conexiunilor dintre nodurile 
reţelei, începând de la nivelul de ieşire, către 
cel de intrare (învăţare prin retropropagarea 
erorii). Când eroarea de învăţare atinge 
valoarea ţintă, procesul de învăţare încetează, 
reţeaua neuronală ajungând la convergenţă. 
Odată ce procesul de instruire este realizat,  
relaţia dintre rata de precipitaţii şi 
măsurătorile radar este stabilită,  iar reţeaua 
este pregătită de operare. Atunci când un nou 
set de date se aplică reţelei, aceasta va genera  
estimarea ratelor de precipitaţii. Aceasta este 
etapa de validare. 

 
 

2. REŢELE NEURONALE ARTIFICIALE 
 
Reţelele neuronale artificiale (artificial neural 
networks – ANN) sunt compuse   dintr-un 
număr mare de procesoare elementare 
interconectate, denumite  „neuroni artificiali” 
sau „noduri”, care cooperează pentru 
rezolvarea unor sarcini specifice. Neuronul 
artificial este capabil     să primească semnale 
de intrare, să le proceseze şi să trimită mai 
departe un  semnal de ieşire. Fiecare 
conexiune dintre neuroni este evaluată  
printr-un număr real numit „coeficient 
pondere” (pozitivă sau negativă). Principalul 
avantaj al reţelelor neuronale artificiale este 
că sunt capabile să utilizeze unele informaţii 
necunoscute apriori, ascunse în baza de date, 
dar pe care nu le pot extrage. Procesul de 
„capturare” a informaţiilor necunoscute este 
numit „instruirea reţelei neuronale” sau 
„învăţarea reţelei neuronale” [1-2]. Există 
două tipuri principale de instruire: instruirea 
supervizată şi instruirea nesupervizată.        
În cazul instruirii supervizate (Fig. 1) se 
prezintă reţelei neuronale artificiale un 
număr de exemple de instruire, adică   
perechi formate dintr-un vector de intrare  
(de exemplu: reflectivitatea radar pe diferite 
nivele) şi ieşirea dorită (de exemplu: rata    
de precipitaţii). 
 

 
Fig. 1. Schema instruirii supervizate 

 
Reţelele neuronale multistrat cu retro-
propagare (artificial neural network with 
back propagation algorithm – BP-ANN)   
sunt instruite cu algoritmul de propagare 
înapoi a erorii (algoritmul de retropropagare) 
şi fac parte din categoria de reţele foarte  
mult utilizate [4-5]. Reţelele BP-ANN sunt 
alcătuite din neuroni ordonaţi pe niveluri. 
Primul nivel este nivelul de intrare, ultimul 
nivel este nivelul de ieşire, iar nivelele   
dintre ele sunt numite „nivele ascunse”. 
Arhitectura reţelei neuronale (număr de 
nivele, numărul de neuroni de pe fiecare 
nivel şi modul în care neuronii sunt 
conectaţi) este o caracteristică importantă, 
care influenţează flexibilitatea reţelei. În 
cazul reţelelor BP-NN, fiecare neuron de pe 
un nivel este conectat cu toţi neuronii de pe 
nivelul următor. Conexiunea dintre neuronii   
i şi j este caracterizată prin coeficientul 
pondere wji. Coeficientul pondere reflectă 
gradul de importanţă a unei conexiuni date 
din reţeaua neuronală. Atât numărul de 
nivele, cât şi numărul de neuroni de pe un 
nivel depind de aplicaţia pe care vrem să o 
rezolvăm cu reţeaua respectivă. În 
majoritatea aplicaţiilor, reţeaua cea mai 
folosită este cea cu două nivele active, 
nivelul ascuns şi nivelul de ieşire (Fig. 2). 
 

Intrare

Nivel
ascuns

Ie ireş

Bias

Bias

 

Fig. 2. Arhitectura unei reţele BP-ANN cu două 
nivele active. 
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3. EXPERIMENTAL 
 

3.1. Baza de date 
 
În această lucrare, ca date de intrare       

pentru reţeaua neuronală artificială au fost     
folosite reflectivităţile radar mediate într-o 
oră de la 4 elevaţii (0,5; 1,5; 2,4 şi 3,4). 
Pentru fiecare elevaţie, 9 măsurători      
având pluviometrul în centru, iar ca date de 
ieşire – cantităţile de precipitaţii înregistrate 
într-o oră, în perioada 22-27 iulie 2008, la 
staţiile meteorologice automate Botoşani şi 
Vaslui şi cantităţi de precipitaţii înregistrate 
la posturile pluviometrice (transmise ca 
avertizare de precipitaţii într-o oră) din 
judeţele Botoşani şi Vaslui (Fig. 3 şi 4). 

 
Fig. 3. Localizarea celor 9 reflectivităţi.  Pluvio-
metrul este în centrul careului 
 

Fig. 4. Localităţile cu pluviometrele luate în 
studiu 
 

Numărul total de exemple folosite a 
fost de 43 de evenimente de precipitaţii şi 
1548 de valori de reflectivitate. 

 

. 
3.2. Construirea reţelei neuronale 

artificiale 
 
Cu ajutorul programului Easy NN s-a 

construit reţeaua neuronală artificială 
multistrat, având drept algoritm de instruire- 
algoritmul de retropropagare a erorii. 
Reţeaua este structurată pe trei niveluri 
(nivelul de intrare, un nivel ascuns şi nivelul 
de ieşire). Numărul de noduri de pe nivelul 
de intrare este egal cu numărul de variabile 
de intrare şi este de 1548  valori de 
reflectivitate. 

Numărul de noduri (neuroni) de pe 
nivelul de ieşire este egal cu numărul de 
clase pe care dorim să le identifice sistemul 
ANN. Reţeua neuronlă are trei  ieşiri şi 
clasifică reflectivităţile din baza de date în 
rate de precipitaţii corespunzătoare celor   
trei clase de precipitaţii: clasa 1 ( 0-5 mm/h), 
clasa 2 (5-10 mm/h), respectiv clasa 4      
(15-20 mm/h). Numărul de noduri de pe 
nivelul ascuns, şi de asemnenea ponderile 
conexi-unilor dintre neuroni, sunt optimizate. 
Reţeaua neuronală a fost programată să 
stopeze procesul de învăţare atunci când 
eroarea medie este mai mică decât eroarea 
ţintă (TE = 0,01) şi aceasta s-a realizat în  
156 cicluri (Fig. 5). 
 

 
Fig. 5. Eroarea de învăţare a reţelei neuronale în 
funcţie de numărul de cicluri. 

 

 
În cazul acestei reţele, numărul total de 

exemple selectate este de 43 de valori de 
cantităţi de precipitaţii şi 1548 valori de 
reflectivitate mediate într-o oră. În etapa de 
instruire, setul de învăţare este alcătuit din   
12 evenimente, câte 4 pentru fiecare clasă    
de precipitaţii. Restul de 31 de exemple din 
baza de date sunt incluse în setul de validare 
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(testare), astfel: 20 fac parte din clasa 1, 4 din 
clasa 2 şi 7 din clasa 4. 

 
 

4. REZULTATE ŞI DISCUŢII 
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Evaluarea performanţei reţelei se face cu 
ajutorul următorilor parametri: rata de 
clasificare (C), rata de clasificare corectă 
(CC), rata de clasificare clasa 1 (C1), rata de 
clasificare clasa 2  (C2) şi rata de clasificare 
clasa 4 (C4). Rata de clasificare reprezintă 
procentul de evenimente din baza de date 
care sunt clasificate (corect sau incorect). 
Din cele 43 de evenimente, 41 au fost 
clasificate, iar 2 au fost neclasificate, 
obţinându-se o rată de clasificare bună, de 
93,35% ( Tabel 1). 
 
Tabe1 1.  Rezultatele procesului de validare 
 

Parametru de 
validare 

Rata de 
clasificare 

C (%) 95,35 
CC (%) 63,34 
CC1 (%) 54,55 
CC2 (%) 62,50 
CC4 (%) 81,82 

 
Analizând performanţa reţelei, 

observăm că valorile pentru ratele CC1, CC2 
şi CC4 sunt încurajatoare, ţinând cont de 
faptul că sunt obţinute fără o optimizare 
iniţială a setului de învăţare şi a variabilelor 
de intrare. Rata de clasificare cu valoarea  
cea mai mare este pentru clasa 4, (81,82%), 
clasa cu cantităţi de precipitaţii cuprinse  
între 15 şi 20 mm/h. Acest rezultat este    
bun,  având în vedere că urmărim o estimare 
cât mai corectă a precipitaţiilor însemnate 
cantitativ, adică cele care pot duce la 
inundaţii rapide. Valorile ratelor de clasi-
ficare pentru clasele 1 şi 2 sunt mai mici 
(CC1 = 54,55% şi CC2 = 62,50%), însă 
aceasta nu constituie un dezavantaj, ţinând 
cont că scopul urmărit este aplicarea  
reţelelor neuronale artificiale în estimarea 
cantităţilor mari de precipitaţii. 

 Pentru a explica rezultatele validării, 
am reprezentat în figura 6 importanţa relativă 
a variabilelor de intrare. Criteriul importanţei 
este utilizat în scopul analizei puterii de 

modelare/discriminare a datelor de intrare. 
Observăm că reflectivităţile de la elevaţia 4 
(h48, h47, h45, h44, h46 şi h49) sunt grupate 
şi totodată au cele mai mari valori ale 
importanţei absolute (de la 10,89, la 15,16). 

 
Fig. 6. Analiza variabilelor de intrare în funcţie 
de importanţă. 

 

Se ştie că, din punct de vedere 
meteorologic, în estimarea cantităţilor mari 
de precipitaţii un rol important îl au 
reflectivităţile de la elevaţia 4. În cazul 
nostru, faptul că rata de clasificare a 
evenimentelor de precipitaţii corespunzătoare 
clasei 4 are valoarea cea mai mare este 
confirmată prin aceea că reţeaua neuronală 
artificială atribuie importanţa cea mai mare 
reflectivităţilor de la elevaţia 4. 
 
 
5. CONCLUZII 
 
O concluzie a acestei lucrări este faptul       
că reţelele neuronale artificiale cu retro-
propagare constituie o tehnică promiţătoare, 
ce poate fi folosită în estimarea precipitaţiilor 
utilizând reflectivitatea radar. Remarcăm o 
foarte bună rată de clasificare a eveni-
mentelor (C = 95,35%), doar două dintre 
acestea nefiind clasificate. De asemenea, 
observăm că sistemul ANN estimează   
destul de bine evenimentele de precipitaţii 
însemnate cantitativ (CC4 = 81,82%), un     
rol important în această estimare avându-l 
reflectivităţile de la elevaţia 4. 
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Rezumat: Prognoza Fenomenelor Meteorologice Severe reprezintă activitatea  
meteorologică cu cel mai mare impact social. Pregătirea profesională pentru a asigura 
previzioniştilor nivelul de cunoştinţe şi abilităţi necesar satisfacerii acestor cerinte este o 
activitate care a devenit din ce în ce mai importantă în cadrul Administraţiei Naţionale de 
Meteorologie. În anul 2010 s-au organizat  mai multe cursuri  dedicate îmbunătăţirii 
performanţelor activităţii de nowcasting.  
Lucrarea de faţă prezintă principiile aplicate în cadrul Cursului Internaţional de  
Nowcasting organizat de Administraţia Naţională de Meteorologie în colaborare cu     
OMM şi EUMETSAT în săptămâna premergătoare Conferinţei Europene de Meteorologie 
şi Hidrologie Radar, la Sibiu. O performanţă a acestui curs o constituie utilizarea studiilor 
de caz în procesul de training precum şi evidenţierea dificultăţilor prognozei fenomenelor 
severe. 
 
 
 

1. INTRODUCERE 
 

Pregătirea previzioniştilor, pentru ca aceştia 
să poată realiza prognoza pe foarte scurtă 
durată şi prognoza imediată a furtunilor 
convective este o activitate dificilă, dar   
foarte importantă. Prezenta lucrare încearcă 
să extragă esenţialul din lecţiile învăţate      
de autor în decursul pregătirii câtorva       
sute de previzionişti din România şi din 
străinătate, în   ultimul deceniu. Activitatea 
didactică s-a desfăşurat în cadrul unor 
programe internaţionale: Programului  Global 
al Organizaţiei Meteorologice Mondiale  de 
Cercetare a Stării Vremii, a seminariilor de 
la: Sydney-Australia (post-Olimpiada), 
Caracas (America de Sud), Tripoli (Libia), 
Cairns (Asia şi Pacific), Alanya (Europa) cât 
şi a celor găzduite de cătrea Administraţia 
Naţională de Meteorologie (europene şi 
naţionale):cursul “Pregătirea profesorului 
pentru prognoza furtunilor convective” de    
la Constanţa-România (Europa de Est), a 
Cursului de Nowcasting din cadrul 
conferinţei ERAD 2010 (Conferinta 
Europeana de Meteorologie si Hidrologie 
Radar) şi a cursurilor de pregătire de la  
ANM şi de la ROMATSA pentru previzi-
oniştii români. În Australia (Bureau of 
Meteorology) există o echipă de experţi ce  

au avut un rol decisiv în desfăşurarea 
activităţilor didactice menite să dezvolte 
competenţa în domeniul prognozei vremii, 
precum şi abilităţi conexe, care au la bază 
învăţarea. În România, Aurora Bell, răspunde 
de dezvoltarea tehnicilor şi pregătirii     
pentru nowcasting şi a învăţat şi din 
experienţa multor cursuri internaţionale de 
“Nowcasting”, “Pregătirea profesorului” şi 
de workshop-uri pregătite şi susţinute în 
ultimii ani, unele chiar alături de Ian Bell, 
Roger Deslandes şi Jeff Wilson. 

În prezenta lucrare, Cursul pre-ERAD 
2010 de Nowcasting (30 august-3 septembrie 
2010, Sibiu, www.ERAD2010.org) al 
furtunilor va fi utilizat ca exemplu ilustrativ 
pentru dezvoltarea unui program de 
dezvoltare de competenţe în prognoza 
nowcasting a furtunilor. Acest curs a fost 
organizat de Administraţia Naţională de 
Meteorologie în colaborarea cu EUMETSAT 
şi WMO şi a avut 50 de participanţi 
(majoritatea din Europa). 

 
 

2. A  ŞTI CE SĂ PREDAI 
 
În mod tradiţional, cursurile se bazează doar 
pe o programă de subiecte care trebuie 
acoperite. Stabilirea unei liste de subiecte ce 
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trebuie acoperite prin studiu individual      
sau predare “la tablă” pe baza unor    
manuale larg acceptate reprezintă de multe 
ori singura opţiune pusă la dispoziţia 
viitorului previzionist. Deşi această metodă 
poate fi eficientă, ea pune frecvent     
accentul pe cunoaştere, în detrimentul 
dobândirii priceperii şi abilităţilor care îi   
sunt necesare unui meteorolog previzionist 
pentru a-şi îndeplini corect sarcinile la locul 
de muncă. Sarcinile de la locul de muncă 
trebuie să răspundă necesităţilor instituţiei,  
în cazul nostru serviciul meteorologic. De 
aceea, este foarte important ca să existe      
un obiectiv clar al cursului, sau, poate chiar 
mai multe obiective, centrate pe necesităţile 
organizaţiilor (instituţiilor) în care lucrează 
participanţii la curs. 

Obiectivul trebuie să ţină cont de    un 
set de principii: care este motivul pentru    
care se desfăşoară cursul; care este motivul 
pentru care cineva ar face nominalizări de 
participare la acel curs sau pentru care l-ar 
finanţa; care este baza pentru proiectarea 
cursului, inclusiv conţinutul sau şi modul de 
abordare; care este baza pentru evaluarea 
eficienţei cursului – evaluarea trebuie să fie 
făcută în funcţie şi în raport cu obiectivele 
sale. 

În ceea ce priveşte Cursul pre-ERAD 
2010 de Nowcasting, obiectivul său a fost 
“să ajute la creşterea competenţei partici-
panţilor, în ceea ce priveşte prognoza pe 
scurtă, foarte scurtă durată şi imediată a 
furtunilor convective”. Deşi numeroase     
alte cursuri disponibile în Europa au mai      
multe obiective specifice, acesta a implicat   
o gamă largă de participanţi, cu pregătiri      
şi funcţii diverse. Obiectivul global al    
cursului va fi detaliat şi explicat în cele       
ce urmează. În cazul de faţă, obiectivul a       
fost realizat  prin “actualizarea cunoştinţelor 
despre furtuni convective (caracteristici şi 
structuri, iniţiere şi evoluţie, starea vremii şi 
a mediului), prin îmbunătăţirea abilităţii de 
a realiza diagnoze şi prognoze şi de a utiliza 
în  mod optim datele disponibile (imagistică 
satelitară şi produse derivate, imagistică 
radar şi produse derivate, date despre 
descărcările electrice, material îndrumător), 
precum şi prin realizarea integrală de 
prognoze pentru diferite anticipaţii, utilizând 
studii de caz.” 

 

3. ABORDĂRI PENTRU CREŞTEREA 
COMPETENŢEI PRIN PREGĂTIRE 
PROFESIONALĂ 

 
Pentru ca un Serviciu Meteorologic să-şi 
îndeplinească obiectivele, acel serviciu 
trebuie să dispună de personalul care să-şi 
realizeze sarcinile în mod competent. 
Competenţa descrie abilităţile, cunoştinţele şi 
aptitudinile previzioniştilor. Competenţa 
adevărată este autentică (dacă eşti competent, 
eşti capabil să-ţi îndeplineşti sarcinile de 
serviciu), este activă (cuprinde ceea ce 
trebuie făcut nu ceea ce trebuie ştiut), este 
specifică şi are un nivel înalt (activitate cu 
adevărat importantă, nu sarcinile secundare). 
De exemplu, interpretarea datelor satelitare şi 
radar nu este un scop în sine, ci reprezintă un 
sprijin pentru diagnoză şi prognoză. Trebuie 
avut în vedere că, deşi “competenţa” este un 
numitor comun de la bază, aceasta nu 
înseamnă că se acceptă “competenţă de nivel 
scăzut”. Dimpotrivă, dacă activitatea este de 
nivel înalt (de ex. activitatea de nowcasting) 
şi competenţa trebuie să fie de nivel înalt.  
De aceea, excelenţa trebuie întotdeauna 
încurajată. 

Când există un dubiu în stabilirea 
nivelului de competenţă al unei activităţi, cel 
mai bine e să alegem competenţa cea mai 
înaltă. De exemplu, diagnoza unei structuri 
convective necesită o competenţă de nivel 
înalt, în timp ce interpretarea datelor radar – 
o competenţă de sprijin. Totusi, nu este 
suficient să se realizeze diagnoza unei 
structuri convective; practic, previzionistul 
trebuie să ia, în ultima instanţă, decizia de a 
emite sau nu o avertizare, ceea ce necesită un 
nivel de competenţă la fel de înalt. 

 
 

4. COMPETENŢA ÎN DOMENIUL 
PROGNOZEI IMEDIATE A 
FURTUNILOR CONVECTIVE ŞI 
CONŢINUTUL CURSULUI 

 
În ceea ce priveste cursul de nowcasting 
ERAD2010, s-a cerut ca participanţii să aibe 
deja o arie generală de competenţă necesară 
unui previzionist, astfel:  

2. să poată accesa, analiza, organiza şi 
sintetiza o gamă larga de informaţii de 
prognoză (ţinând cont de limitările 
impuse de date), pe baza cerinţelor 
situaţiei şi a celor din partea clienţilor; 
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3. să poată aplica tehnici de analiză şi 
diagnoză sinoptică şi mezoscalară pe 
bază de modele conceptuale; 

4. să poată interpreta rezultatele 
modelelor numerice de prognoză, 
ţinând cont de avantajele şi de 
limitările diferitelor modele şi să 
elaboreze o prognoză pentru anticipaţia 
necesară; 

5. să urmeze procedurile stabilite în 
cadrul serviciului; 

6. să comunice membrilor echipei 
informaţiile şi ideile relevante; 

7. să comunice clienţilor informaţiile 
prognostice; 

 
În stabilirea conţinutului cursului       

s-a presupus că această arie generală de 
competenţă fusese deja asimilată; cursul      
s-a axat pe transmiterea de informaţii care    
să îmbunătăţească competenţele specifice,   
pe care este de aşteaptat să le aibe un 
previzionist de fenomene severe, cuprinse în 
Tabelul 1. 

Tabel 1: Competenţele necesare pentru prognoza pe foarte scurtă durată şi prognoza imediată a 
furtunilor convective 

1. Evaluarea mediului privind potenţialul pentru formarea furtunilor convective şi al 
furtunilor convective severe 

1. Prognozarea zonelor  care urmează să fie afectate de furtuni convective în intervalul 
de anticipaţie 

2. Prognozarea zonelor cu furtuni convective potenţial severe şi a vremii asociate 
(discriminarea arealelor ce vor fi mai afectate) 

3. Decizia pentru acţiunea ce trebuie urmată: prognoză, informare sau emitere de 
atenţionare sau avertizare 

4. Monitorizarea evoluţiei situaţiei reale  

2. Identificarea, evaluarea şi prognozarea furtunilor convective 
1. Analiza furtunii convective detectate sau a celei aflate deja în derulare 
2. Prognozarea evoluţiei furtunii convective, a deplasării acesteia şi a stării vremii 
3. Formularea (şi emiterea) de prognoze şi avertizări 

 
Tabelul 2: Conţinutul cursului de nowcasting bazat pe dezvoltarea de competenţe 

 1. Prognoza pre-convectivă 2. Prognoza imediată a furtunii 

Localizarea 
furtunii  

Predicţia furtunilor: temporal şi 
spaţial  

Detectarea furtunilor noi şi a celor 
în desfăşurare 

Cunoştinţe şi 
abilităţi 

Modele conceptuale ale iniţierii 
furtunilor 
Metoda ingredientelor  – evaluarea 
instabilităţii, umidităţii şi a mişcării 
pe verticală 
Analiza compusă 
Climatologie, cunoştinţe despre 
circulaţii la nivel local  

Modele conceptuale ale 
caracteristicilor si structurii  
convective 
 
Structuri identificabile cu detectori 
specifici: radar si sateliti 

Instrumente, 
detectori 

Observaţii, sondaje 
Produse de modelare numerică 
Sateliţi 
Radar (linii de convergenţă, vânt) 
Indici (praguri, limitări) 
SATREP, SATMANU, ESTOFEX 

Observaţii, inclusiv cele din avion 
Radar  
Sateliţi  
Detectarea fulgerelor 
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Desigur, concentrarea pe competenţe 
nu înseamnă afectarea conţinutului; înseamnă, 
doar, că acel conţinut este clar focalizat pe 
sprijinirea dobândirii competenţei. De 
exemplu, Tabelul 2. 

Tabelul 3 prezinta următorul nivel al 
detaliilor privind subiectele cursului, bazat pe 
abilităţi şi cunoştinţe utile. Acestea nu 

constituie un scop în sine, ele sprijinind 
competenţele.   

 

Tipul furtunii Predicţia zonelor ce pot fi 
afectate de furtuni puternice  

Clasificarea intensităţii şi tipului 
furtunii 

Cunoştinţe şi 
abilităţi 

Modele conceptuale ale tipurilor 
de furtuni  
Condiţii favorabile de mediu 

Modele conceptuale ale tipurilor de 
furtuni  
Caracteristicile şi structura furtunii   

Instrumente Sondaje 
Profile de vânt (hodograf, 
AMDAR, VAD şi altele obţinute 
de la radar)  
Produse de modelare numerică 

Observaţii, inclusiv spotteri (aviaţie) 
Structuri şi algoritmi radar   
Structuri şi algoritmi satelitari, RGB 
Detectarea fulgerelor 

Starea vremii  Prognoza potenţialului 
condiţiilor meteorologice 
normale sau periculoase – vânt 
distructiv, grindină, ploi 
abundente, tornade, turbulenţe 

Identificarea şi predicţia condiţiilor 
meteorologice (severe) – vânt 
distructiv, grindină, ploi 
abundente, tornade, turbulenţe 

Cunoştinţe şi 
abilităţi 

Modele conceptuale ale tipurilor 
furtunilor şi condiţiilor 
meteorologice asociate   
Medii favorabile fenomenelor 
meteorologice periculoase  

Modele conceptuale ale tipurilor 
furtunilor şi condiţiilor meteorologice 
asociate    
Structuri radar – mezocicloni, curenţi 
descendenţi puternici, linii de vijelie, 
grindină (TBSS) 
Praguri, erori şi limitări 

Instrumente 
 

Sondaje, profile de vânt 
Ghid pe bază de produse de 
modelare numerică 

Observaţii 
Radar  

 
Evoluţia Monitorizarea evoluţiei 

fenomenelor la mezoscară  
Predicţia mişcării şi evoluţiei 
furtunii 

Cunoştinţe şi 
abilităţi 

Modele conceptuale ale 
iniţializării  
CAPE, CIN, umiditate, frontiere,  
rulouri convective orizontale  

Modele conceptuale ale tipurilor, 
mişcării şi ciclului de viaţă al 
furtunilor, curentul director,  
hodograf 

Instrumente Observaţii 
Sateliţi 
Radare  

Instrumente de urmărire şi predicţie 
Radare 
Observaţii, sateliţi 

   
Procesul de 
prognoză 

Abordare sistematică a prognozei tuturor aspectelor – seminarii cu studii 
de caz cuprinzătoare 

Difuzarea 
prognozelor şi 
avertizărilor 

Momentul emiterii şi argumentarea avertizării  

 

 

5. ABORDĂRI AUTENTICE ALE 
PREGĂTIRII 

 
Adesea, cursurile de pregătire se focalizează 
pe profesor, accentuând ceea ce trebuie să 
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facă acesta. (“Îi voi învăţa … a, b, c… .”) şi 
nu se concentrează pe cursanţi, pe ceea        
ce trebuie să facă aceştia efectiv la locul       
de muncă. Utilizarea unei abordări care are   
la bază competenţa obligă la orientarea   
către cursant, obligându-l pe profesor să ia   
în considerare ce anume trebuie să facă 
previzionistul şi nu pe ce anume trebuie 
acesta să ştie. De exemplu, este vital        
ca previzioniştii să înţeleagă modelele 
conceptuale ale unei furtuni convective  
aflate la maturitate. Aceasta nu este doar 
teorie (“reprezentarea structurii unei 
supercelule …”) ci şi recunoaşterea tipului de 
furtună cu care au de-a face şi luarea 
deciziilor corecte  în legătură cu evoluţia 
furtunii şi a vremii asociate, precum şi 
elaborarea unei prognoze. 

    

O abordare foarte utilă, frecventă   în 
meteorologie, o reprezintă “studiul    de caz”. 
Acesta permite simularea condiţiilor similare 
celor dintr-o situaţie reală. Focalizarea 
trebuie făcută pe competenţe şi nu pe 
îndemnul generalizant “Examinează cazul    
şi vezi ce se întâmplă”. Aceasta înseamnă         
că previzionistului i se solicită să ia efectiv 
decizii, aşa cum ar face într-o situaţie reală. 
Astfel abordarea şi prezentarea studiului     
de caz utilizat  în training are o abordare 
foarte diferită de cea utilizată pentru un 
articol  ştiinţific. 

O abordare bazată pe competenţă   
duce mai uşor la pregătirea autentică, 
focalizându-se pe ceea ce trebuie să facă      
în mod practic un previzionist şi pe cum 
anume va face ce are de facut.  În cadrul 
acestui tip de abordare, sunt transmise/ 
asimilate abilităţi şi cunoştinţe specifice, dar 
nu de dragul celui care le receptează, ci în 

sprijinul îndeplinirii cerinţelor postului 
ocupat, conform nevoilor pe care instituţia 
trebuie să le satisfacă în cadrul    societăţii 
sau în raport cu diversi beneficiari. 

Tabelul 3: Conţinutul cursului după temele abordate 

Teorie, modele 
conceptuale, condiţii de 
mediu  

Abilităţi, Competente Prognoza şi nowcasting 

Iniţializare 
Metoda ingredientelor  
Caracteristici şi structură 
Modele conceptuale  
Tipuri, structuri şi 
caracteristici ale 
furtunilor 
Celula pulsantă  
Multicelulă 
Linii de vijelie  
Supercelulă 
Sistem convectiv 
mezoscalar 
Condiţii meteorologice 
Ploi 
Grindină 
Curenţi descendenţi 
puternici 
Tornade 
Fulgere  
on  

Diagnoza  
Sondaje 
Hodografe 
Analiza compoziţia 
Ghiduri: NWP, SATREP, 
ESTOFEX, SATMANU 
Interpretare satelitară 
Canale singulare 
Canale multiple 
Produse derivate 
Limitări  
Interpretare radar  
Reflectivitate 
Doppler 
Produse derivate 
Limitări  
Interpretarea fulgerelor 
Produse 
Limitări 

Condiţii anterioare furtunii  
Prognoza furtunilor – 
localizare şi timp 
Prognoza tipului furtunii 
Prognoza condiţiilor 
meteorologice 
Iniţializarea furtunii 
Monitorizarea evoluţiei 
fenomenelor  
Detectarea furtunilor noi sau în 
curs de desfăşurare  
Furtuna în plină dezvoltare 
Identificarea caracteristicilor şi 
determinarea tipului şi 
intensităţii furtunii 
Prognoza deplasării şi evoluţiei 
Identificarea şi predicţia 
condiţiilor meteorologice 
Prognoza procesului 
Abordare sistematică 
cuprinzătoare  
Servicii de nowcasting  

 

În ultimul rând, previzionistul trebuie 
să fie capabil să asambleze toate piesele     
fără greşeală, să ia o  decizie, să elaboreze o 
prognoză sau o avertizare şi să o comunice 
acelora care trebuie să ia o decizie după       
ce primesc informaţiile. Către sfârşitul 
stagiului de pregătire, este necesar un    
studiu de caz complet pentru asamblarea 
tuturor componentelor.   

 67



 68

6. ACŢIUNI 
 

Cercetările în domeniul învăţării arată că 
învăţarea nu poate avea loc în absenţa      
unei forme de acţiune. Aceasta poate fi 
reflexivă (cum să folosesc aceste informaţii 
în activitatea mea?) sau active (aplicarea 
propriu-zisă a informaţiilor). În cazul 
activităţii de nowcasting, ambele laturi au 
rolul lor, dar, în cele din urmă, esenţială   
este “practica”. Într-o situaţie de nowcasting, 
previzionistul trebuie să aibe în spate 
suficientă practică, pentru a-şi pune în 
aplicare abilităţile în mod automat. 
Previzioniştii nu vor avea timp să caute       
în cărţi sau pe site-urile din Internet        
în mediul operaţional, ei trebuie să aibe 
aceste abilităţi în momentul în care 
efectuează activitatea operaţională. 

     

Evaluarea unui program de pregătire 
se face faţă de toate aspectele pregătirii, dar, 
până la urmă, trebuie făcută faţă de scopuri. 
Sunt previzioniştii (care au participat la 
pregătire) mai capabili să răspundă 
necesităţilor Serviciului Meteorologic în 
urma acestui curs? 

În ceea ce priveşte cursurile scurte (5 
zile) , “Planul de Acţiune” s-a dovedit a fi un 
instrument util, prin care să se asigure că 
lucrurile învăţate la curs sunt aplicate în 
activitatea concretă. Planul de acţiune 
reprezintă un “acord” între participanţi şi 
managerul lor, detaliind cee ce vor face ei 
(participanţii) la reîntoarcerea la locul de 
muncă, inclusiv un desfăşurător în timp, 
resursele necesare pentru a putea aplica ceea 
ce au învăţat la curs etc.  

 
 

7. EVALUAREA 

Evaluarea cursului trebuie să fie autentică,  
să reprezinte o oglindă cât se poate de fidelă 
a activităţii reale. Previzioniştilor nu li se 
cere la locul de muncă să scrie un eseu, să 
răspundă la întrebări cu variante multiple de 
raspuns sau de tipul fals-adevarat sau să   
facă o diagramă! Ca urmare nici evaluarea  

nu trebuie sa le ceară aşa ceva. Evaluarea    
se face în ceea ce priveşte competenţa         
pe care se presupune ca au dobândit-o           
în timpul cursului, nu faţă de subiectele  
dintr-o programă, deşi evaluarea formativă 
(care are loc în timpul procesului de învăţare) 
se poate face pe sub-componente, incluzând 
în acestea cunoştinţele şi aptitudinile la nivel 
individual. 

 
 

8. CONCLUZIE 
 
Abordările care au la bază competenţa, în 
combinaţie cu seminariile care prezintă şi 
dezbat studii de caz îşi demonstrează 
eficienţa atunci când este vorba de 
aprofundarea cunoştinţelor în domeniul 
prognozei imediate a furtunilor convective. 
Se recomandă ca această abordare să fie 
utilizată pe scară mai largă. 

 

 
Mulţumiri:  Aria de competenţă despre    
care este vorba în lucrarea de faţă reprezintă 
o adaptare a celei puse la punct de către 
Centrul de Pregătire Profesională din cadrul 
Serviciului Meteorologic al Australiei,      
mai ales graţie activităţii lui Ian Bell,    
Roger Deslandes si Harald Richter, precum  
şi a previzioniştilor de vreme severă şi 
cercetătorilor australieni (Bannister et all. 
2008). 
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Rezumat:  Obiectivul principal al acestei lucrări este prezentarea modalităţii de realizare a 
sistemului de prognoză numerică a vremii la scară fină - (1km), "COSMO - WRF", precum 
şi a aplicabilităţilor practice ale acestuia. 
În activitatea operaţională de prognoză a vremii, utilizarea produselor modelelor numerice 
este de mult timp o practică uzuală. Calitatea lor este din ce în ce mai dependentă de 
disponibilitatea şi complexitatea produselor modelelor numerice. Ca şi ceilalţi membri ai 
Organizaţiei Meteorologice Mondiale, Administraţia Naţională de Meteorologie 
beneficiază de produsele de prognoză numerică a vremii realizate în marile centre 
meteorologice prin Sistemul Global de Telecomunicaţii. Acestea nu pot, totuşi,  să satisfacă 
cerinţele de detaliere spaţio-temporală pentru prognoza vremii la mezoscară şi la scară 
locală şi nici să asigure datele  necesare altor aplicaţii conexe (modele hidrologice, modele 
de transport şi difuzie a poluanţilor, prognoze la punct fix etc), integrarea locală a 
modelelor numerice a vremii la rezoluţii înalte fiind o necesitate. 
În acest scop a fost implementat în Administraţia Naţională de Meteorologie modelul 
nehidrostatic de prognoză a vremii WRF (the Weather Research and Forecast) cuplat cu 
modelul numeric COSMO, care poate fi rulat pe domenii ale căror rezoluţii spaţiale pot 
coborî până la 1 km. 
 
Cuvinte cheie: prognoză numerică, rezoluţie spaţială înaltă 
 
 
 

1. INTRODUCERE 

În condiţiile în care există un ritm înalt de 
sporire a populaţiei şi a consumului de 
energie, rezervele de combustibili fosili se 
vor epuiza într-un viitor apropiat. În acest 
context,  se impune folosirea energiilor 
neconvenţionale, între care un loc important 
îl ocupă energia eoliană, utilizată de omenire 
din cele mai vechi timpuri. 

Centralele eoliene sunt turbine eoliene 
plasate în mod grupat, cu scopul de a 
produce electricitate din energia eoliană. 
Zonele prielnice instalării centralelor eoliene 
depind de viteza vântului, minimum 
15km/oră în regiune pe toată perioada anului, 
de altitudine (o înălţime mai mare înseamnă 
o viteză mai mare a vântului), de relief şi de 
temperatură (temperaturile scăzute necesită 
lichide de lubrifiere cu punct de îngheţ 

scăzut, materiale mai rezistente şi chiar 
sisteme de încălzire a turbinei eoliene). 

Producerea energiei eoliene este direct 
legată de condiţiile meteorologice. Prin 
urmare, prognoza câmpului de vânt are o 
importanţă majoră în optimizarea  
funcţionării turbinelor eoliene. Totodată, 
temperatura, presiunea şi umiditatea sunt alte 
câmpuri meteorologice necesare creşterii 
randamentului centralelor eoliene. Aceste 
prognoze pot fi realizate cu ajutorul 
modelelor numerice de prognoză a vremii. 
Acurateţea prognozelor numerice a crescut 
odată cu posibilitatea rulării unor modele 
numerice la rezoluţii înalte. 

Modelul regional de prognoză 
numerică a vremii COSMO (Consortium for 
Small Scale Modelling) este rulat în prezent 
în regim operaţional la Administraţia 
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Naţională de Meteorologie de două ori pe zi, 
la două rezoluţii spaţiale: 7 km şi 2,8 km 
(Fig.1). 

Parametrizările fizice disponibile până 
în prezent în modelul COSMO nu permit 
rularea acestui model la rezoluţii mai fine. 
Pentru a obţine o detaliere spaţială mai bună 
a prognozelor numerice a fost implementat 
modelul WRF.  Acesta este un model de 
prognoză numerică, nehidrostatic, care a fost 
dezvoltat de către NCEP-National Centre for 
Environmental Prediction (Statele Unite ale 
Americii),  în colaborare cu comunitatea 
cercetătorilor din meteorologie. 

 
Modelul WRF foloseşte în 

configuraţia standard date de cuplaj din 
modelul global GFS (Global Forecast 
System). Există însă două mari inconveniente 
în utilizarea acestora în ceea ce priveşte 
integrarea operaţională a WRF la 
Administraţia Naţională de Meteorologie: 

1. decalajul orar dintre SUA şi România – 
ieşirile modelului global ajungând cu o 
întârziere de aproximativ 12 ore; 

2. rezoluţia de integrare a modelului 
global  – 0,5x0,5 grade (aproximativ  
50 km), ceea înseamnă că  WRF nu 
poate fi rulat la rezoluţia de 1 km decât 
utilizând un număr de 3, 4 domenii 
imbricate. Acest lucru implică o putere 
de calcul foarte mare. 

 

Pentru a elimina aceste inconveniente, 
s-a decis utilizarea ieşirilor modelului 
COSMO integrat la o rezoluţie spaţială de    
7 km ca date de intrare în modelul WRF.  

Modelul WRF a fost implementat la 
Administraţia Naţională de Meteorologie şi 
rulează în regim preoperaţional o dată pe zi, 
pe două domenii imbricate, la rezoluţiile 
spaţiale de 3 km – 111x101 puncte de grilă  
şi 1 km – 181x193 puncte de grilă, cu 35 de 
nivele verticale (Fig. 2). 

  
a)       b) 

Fig. 1. a) Domeniul de integrare COSMO 7 km, b) Domeniul de integrare COSMO 2,8 km. 

                                       a)                                                                          b) 

Fig. 2.  a) Domeniul de integrare WRF 3 km; b) Domeniul de integrare WRF 1 km. 
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2. DATE ŞI METODE 

2.1. Modelul regional COSMO 

Modelul nehidrostatic COSMO a fost 
dezvoltat iniţial la serviciul meteorologic 
german Deutscher Wetterdienst (DWD), 
dezvoltările ulterioare fiind realizate în 
cadrul consorţiului COSMO şi a fost   
orientat către aplicaţii la scară mezo-β şi 
mezo-γ, unde efectele nehidrostatice încep  
să joace  un rol esenţial în evoluţia mişcărilor 
atmosferice. Reprezentările fizice necesită 
încă optimizări în ceea ce priveşte parametrii 
obţinuti, pentru furnizarea unei prognoze  
mai bune pe domeniul considerat. De 
asemenea este necesară găsirea combinaţiei 
optime a schemelor numerice disponibile 
pentru diferite scări orizontale. 

Modelul COSMO este un model 
atmosferic de prognoză pe arie limitată bazat 
pe setul complet de ecuaţii nehidrostatice, 
compresibile, în forma advectivă. Ecuaţiile 
modelului sunt formulate în coordonate 
orizontale geografice rotite (Fig. 3), folosind 
o grilă de tip Arakawa-C şi o coordonată 
verticală generalizată ce urmăreşte orografia 
cu o grilă verticală de tip Lorenz.  

 

 
Fig. 3. Latitudinea şi longitudinea rotite cu Polul 
Nord translatat în punctul PN, coordonate 

geografice şi . Linia 

punctată indică latitudinea şi longitudinea în 
coordonate geografice din 20o in 20o.  
Meridianele 0o/180o sunt rotite la 140oW/40oE.   
În grila rotită Ecuatorul a fost translatat până      
în  zona de sud a Americii de Sud.  Subdomeniile 
centrate în zona Ecuatorului vor fi foarte         
puţin afectate de efectul de curbură datorat 
convergenţei meridianelor. 

40N o
g W  30N o

g N 

Pentru discretizarea spaţială se 
foloseşte o schemă care utilizează     
diferenţe finite de ordin 2. Schema de 
integrare în  timp este de tip Leapfrog de 
ordin 2, explicit orizontală şi implicit 
verticală, incluzând extensiile propuse de 
Skamarock şi Klemp (1992). Mai sunt de 
asemenea disponibile opţiuni pentru o 
schemă explicită de    ordinul 2 Runge-Kutta, 
cu doi paşi de timp (Wicker şi Skamarock 
1998) şi pentru  o schemă implicită 3-D cu    
3 paşi de timp (Thomas et al. 2000). Pentru 
aplatizare numerică se foloseşte o schemă   
de difuzie orizontală liniară de ordinul 4 cu 
limitator orografic monotonic (Doms 2001). 

Condiţiile iniţiale şi la limita laterală a 
frontierei sunt obţinute prin interpolarea 
ieşirilor modelului global GME. 

Modulul de transfer radiativ al 
modelului COSMO este bazat pe schema de 
radiaţie „delta-2 stream” introdusă de Ritter 
şi Geleyn (Ritter and Geleyn 1992) pentru 
fluxurile de undă scurtă şi lungă, cu feedback 
nor-radiaţie complet. 

 
 

2.2. Modelul regional WRF 

 

WRF este un model de prognoză 
numerică nehidrostatic, care a fost    dezvol-
tat de către NCEP-National Centre for 
Environmental Prediction în colaborare cu 
comunitatea  cercetătorilor din meteorologie. 

Modelul utilizează un sistem de  
ecuaţii complet compresibile, Eulerian şi 
nehidrostatic, cu posibilitatea rulării şi în 
regim hidrostatic. Ecuaţiile modelului pot    
fi reprezentate în trei tipuri de proiecţii: 
Lambert, Polar stereografic şi Mercator   
(Fig. 4). Modelul foloseşte coordonate de   
tip sigma-presiune, care urmăresc topografia. 
Grila orizontală este de tip Arakawa-C    
(Fig. 5), iar schema numerică folosită este de 
tip Runge-Kutta de ordinul 3.  

Variabilele prognostice utilizate sunt: 
componentele vitezei u şi v în coordonate 
carteziene, viteza verticală w, perturbaţia 
temperaturii potenţiale, perturbaţia geopoten-
ţialului, energia cinetică turbulentă, raportul 
de amestec al vaporilor de apă, raportul       
de amestec dintre ploaie şi zăpadă şi    
raportul de amestec dintre apă şi gheaţa din 
nor. 
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Fig. 4.  a) Proiecţie de tip Mercator; b) Proiecţie 
de tip Lambert-Conformal; c) Proiecţie de tip 
Polar Stereografic. 

              
Condiţiile iniţiale şi la frontieră pot    

fi obţinute din diferite surse. Modelul     
WRF poate fi cuplat atât cu modele globale 
de prognoză, cât şi cu o serie de modele 
regionale. Schema de asimilare de date 
folosită în model este 3D-VAR. WRF are 
posibilitatea alegerii tipului de format   
pentru reprezentarea prognozelor numerice: 
netCDF, Vis5D, grib etc. 

         orizontal                               vertical 

Fig. 5. Reprezentarea schematică a grilei de tip 
Arakawa-C. 

 
 
Modelul este structurat în trei module: 
 partea de pre-procesare care 

interpolează constantele şi datele de intrare în 
grilă modelului WRF; 

 partea de procesare a informaţiilor 
obţinute la pasul anterior şi realizarea 
prognozelor numerice;  

 partea de post-procesare care 
constă în realizarea de hărţi şi grafice cu 
ajutorul unor programe specializate. 
 

O reprezentare schematică a structurii 
modelului WRF este redată în figura 6. 
(http://www.mmm.ucar.edu/wrf-WRF-ARW 
Winter Tutorial) 

 

 

                       Fig. 6. Structura sistemului de modelare WRF  
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3. REZULTATE 

3.1. Realizarea cuplajului între 
modelele COSMO şi WRF 

În forma lui standard, modelul WRF 
utilizează ca date de intrare prognozele 
modelului global GFS (Global Forecast 
System). Modelul global GFS a fost 
dezvoltat de NOAA (National Oceanic and 
Atmospheric Administration) şi foloseşte o 
reprezentare orizontală spectrală  şi o grilă 
orizontală Gaussiană cu 768x384 de puncte 
de grilă. Pasul de grilă este de 0,5x0,5 grade 
latitudine/longitudine. 

Domeniul vertical este reprezentat de 
la suprafaţa pământului (sigma = 1), către 
partea de sus a atmosferei (sigma = 0). 

Datorită rezoluţiei orizontale a 
domeniului de integrare al modelului    
global GFS (0,5x0,5 grade ~ 50x50 km), 
modelul WRF nu poate fi rulat la rezoluţii 
înalte  decât pentru domenii multi-imbricate. 
Acest lucru implică o putere de calcul foarte    
mare, de care Administraţia Naţională de 
Meteorologie nu dispune momentan. Un     
alt inconvenient în utilizarea datelor 
modelului global GFS este decalajul orar 
între Statele Unite ale Americii şi România 
(ieşirile modelului global ajung cu o 
întârziere de aproximativ 12 ore ). 

Pentru a elimina aceste inconveniente, 
au fost utilizate ca date de intrare în modelul 
WRF ieşirile modelului numeric COSMO    
la o rezoluţie orizontală de 7 km. Deoarece 
ecuaţiile modelului COSMO sunt formulate 
în coordonate orizontale geografice rotite,      
a fost necesară realizarea unor proceduri     
de interpolare din grilă rotită latitudine/ 
longitudine în grilă latitudine/longitudine 
regulată. În acest scop a fost implementat şi 
adaptat pentru teritoriul României pachetul 
de postprocesare a prognozelor numerice ale 
modelului COSMO – "Fieldextra". Fieldextra 
este o aplicaţie cu ajutorul căreia pot fi 
prelucrate atât prognozele numerice în 
puncte de grilă, cât şi datele de observaţie. 
Folosind această aplicaţie, pot fi realizate 
comparaţii ale diferitelor câmpuri meteo-
rologice, interpolări ale acestora dintr-un    
tip de grilă în altul etc. Rezultatele post-
procesării pot fi stocate atât în fişiere de tip 
text, cât şi în fişiere de tip grib.  Pentru a 
putea utiliza acest soft în procesarea 

fişierelor de intrare necesare integrării 
modelului WRF, au fost modificate o serie de 
rutine de codificare şi scriere în format grib. 

Parametrii meteorologici utilizaţi de 
modelul WRF ca date de intrare sunt: 

 temperatura aerului pe nivele de 
presiune; 

 componentele U şi V ale vântului 
pe nivele de presiune; 

 umezeala relativă pe nivele de 
presiune; 

 geopotenţialul pe nivele de 
presiune; 

 temperatura la nivelul solului; 
 temperatura aerului la 2 metri; 
 umezeala relativă la 2 metri; 
 componentele u şi v ale vântului la 

10 metri; 
 presiunea la suprafaţa solului; 
 presiunea redusă la nivelul mării. 
 
Nivelele de presiune utilizate de către 

modelul WRF sunt: 1000 hPa, 950 hPa, 900 
hPa, 850 hPa, 800 hPa, 750 hPa, 700 hPa, 
650 hPa, 600 hPa, 550 hPa, 500 hPa, 450 
hPa, 400 hPa, 350 hPa, 300 hPa, 250 hPa, 
200 hPa, 150 hPa, 100 hPa şi 50 hPa. 

Post-procesarea  ieşirilor modelului 
WRF s-a realizat cu ajutorul pachetului 
ARWpost (http://www.mmm.ucar.edu/wrf/ 
users/graphics/ARWpost). Acest soft poate 
citi fişierele de ieşire ale modelului         
WRF(netCDF) (http://www.unidata.ucar.edu/ 
software/ netcdf) sau grib format  
(http://www.wmo.int/pages/prog/www/WD
M/ Guied/Guide-binary-2.html))  
şi poate produce fişiere ce pot fi procesate cu 
GrADS (http://www.iges.org/grads)  
sau Vis5D (http://vis5d.sourceforge.net). 

Parametrii meteorologici prognozaţi de 
către WRF sunt: 

 temperatura aerului la 2 m; 
 presiunea redusă la nivelul mării; 
 viteza şi drecţia vântului; 
 precipitaţiile cumulate; 
 geopotenţialul etc. 
 

Prognozele numerice ale modelului 
WRF la rezoluţii înalte pot fi utilizate atât de 
către meteorologii previzionişti în luarea 
unor decizii referitoare la prognoza de scurtă 
şi medie durată a vremii pentru diferite zone 
geografice, cât şi pentru aplicaţii adiacente, 
cum ar fi producerea de energie electrică în 
centrale eoliene (Fig. 7-9). 
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a) 
 

 
b) 
 

 
c) 
 

 
Fig. 7. Exemplu de prognoze WRF 1 km 
20.09.2010 a)  Câmpul de vânt; b) Temperatura 
aerului la 2 m; c) Presiunea redusă la nivelul 
mării. 

 
 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 
 

Fig. 8. Câmpul de vânt la 10 m 20.09.2010,       
06 UTC. a) COSMO 7 km grila lat/lon rotită;      
b) COSMO 7 km grila lat/lon regulată; c) WRF   
3 km; d) WRF 1 km.  
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a) b) 
 

   
b) d) 
 

   
e) f) 
 

 
 

Fig. 9. Direcţia şi viteza vântului la 10 m pentru staţia Brăila 20.09.2010; a) ora 06 UTC; b) ora  
09 UTC; c) ora 12 UTC; d) ora 15 UTC; e) ora 18 UTC; f) ora 21 UTC 
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4. CONCLUZII 
 
În această lucrare au fost prezentate 
modalitatea de realizare a sistemului de 
prognoză numerică a vremii la scară fină – 
(1km), "COSMO - WRF" şi aplicabilităţiile 
practice ale acestuia, în special pentru 
furnizarea de date necesare funcţionării 
centralelor eoliene din zona Dobrogei. 

Modelul numeric de prognoză a vremii 
WRF a fost implementat la Administraţia 
Naţională de Meteorologie pe un cluster IBM 
şi a fost rulat pentru două domenii imbricate 
la 3 km şi 1km. 

Domeniile au fost centrate pe zona 
geografică Dobrogea datorită interesului 
sporit al producătorilor de energie eoliană 
pentru o prognoză cât mai exactă a câmpului 
de vânt din această regiune. 

Pentru ca prognozele numerice ale 
modelului WRF să poată fi utilizate şi în 
prognoza vremii pe scurtă şi medie durată 
realizată la Administraţia Naţională de 
Meteorologie, este necesar ca domeniile 
orizontale de integrare ale modelului să 
acopere regiunea geografică a Romaniei. 

Acest lucru poate fi realizat, însă 
puterea de calcul disponibilă în prezent nu 
permite o rulare în timp real a modelului 

(pentru două domenii imbricate, unul la o 
rezoluţie spaţială care acoperă teritoriul 
României şi altul la o rezoluţie spaţială de    
1 km, centrat pe Dobrogea, modelul a rulat   
4 ore pentru 6 ore de prognoză). 

Pentru exemplificare a fost aleasă 
rularea sistemului COSMO-WRF din data de 
20 septembrie 2010. 

Datele de intrare în modelul WRF au 
fost obţinute din ieşirile modelului numeric 
COSMO, la o rezoluţie orizontală de 7 km. 
Deoarece ecuaţiile modelului COSMO     
sunt formulate în coordonate orizontale 
geografice rotite,  a fost necesară realizarea 
unor proceduri de interpolare din grilă rotită 
latitudine/longitudine în grilă latitudine/ 
longitudine regulată. 

Rezultatele obţinute prin integrarea 
numerică a sistemului COSMO-WRF 
sugerează faptul că o rezoluţie fină a 
domeniului de integrare poate oferi detalii 
importante pentru prognozarea unor 
parametri meteorologici de interes cum sunt: 
direcţia şi viteza vântului, temperatura 
aerului, presiunea redusă la nivelul mării etc.   

În prezent, aceste date sunt solicitate 
de către operatorii centralelor eoliene din 
zona Dobrogei pentru planificarea 
funcţionării turbinelor eoliene. 
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Rezumat: Studiile climatologice arată că persistenţa în timp a configuraţiei de blocaj poate 
duce la fenomene meteorologice care, prin acumulare, creează calamităţi. Astfel de situaţii 
au fost caracteristice atât sezonului de iarnă 2009-2010, când în România s-a produs o 
„avalanşă” de viscole, cât şi sezonului de vară 2010 - lunile iunie-iulie – când, mai ales în 
zona Moldovei, s-a înregistrat un număr mare de zile cu ploi însemnate cantitativ, creşteri 
istorice ale debitelor râurilor şi inundaţii puternice soldate cu pierderi de vieţi omeneşti. 
Această lucrare are ca scop analiza contextului sinoptic în care s-au produs toate aceste 
situaţii dezastruoase. Pentru acest studiu s-au folosit reanalizele NCEP/NCAR, analizele 
modelului de arie limitată ALADIN, imagini satelitare de la EUMETSAT şi datele de 
observaţie de la staţiile meteorologice şi hidrologice ale Administraţiei Naţionale de 
Meteorologie şi cele ale Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor. 
Concluzia generală la care s-a ajuns este că persistenţa blocajului atmosferic deasupra 
Europei a dus la generarea şi menţinerea unei activităţi ciclonice intense în sudul şi sud-
estul continentului şi a devenit astfel factorul principal în generarea de situaţii 
meteorologice dezastruoase în România, atât în sezonul rece, cât şi în sezonul cald.    

   
Cuvinte cheie: blocaj atmosferic, calamităţi, viscol, inundaţii 

 
 
 
 

1. INTRODUCERE 
 
Blocajul atmosferic – ca fenomen cu o  
contribuţie semnificativă la variabilitatea 
atmosferică de  frecvenţă joasă - se bucură de 
o atenţie deosebită din partea climatologilor 
încă de la mijlocul secolului trecut. Din punct 
de vedere sinoptic, configuraţia de blocaj 
atmosferic este determinată de persistenţa 
unor anticicloni puternici, cu extindere pe 
întreaga coloană troposferică. Aceşti 
anticicloni „scurtcircuitează” circulaţia 
zonală, pe care o transformă în circulaţie 
meridianală. Astfel, sistemele de vreme sunt 
forţate să se deplaseze către pol pe flancul 
posterior al anticiclonului, iar apoi către sud, 
pe flancul anterior.   

Numeroase studii (Lupo şi Bossart 
1999; Wiedenmann et al. 2002; Buckhard    
şi Lupo 2005) subliniază ideea că efectele 
episoadelor de blocaj pot fi resimţite pe 
durata unui sezon sau pe perioada câtorva 
sezoane ce succed acest eveniment. 
Modificările sezoniere impuse într-o  
anumită regiune de blocajul anticiclonic 
determină modificări ale regimului termic    
şi al precipitaţiilor, precum şi apariţia 
extremelor climatologice, ale căror efecte 
influenţează direct viaţa oamenilor din zona 
respectivă. 

Mare parte din studiile climatologice 
privind activitatea de blocaj în spaţiul    
Euro-Atlantic (Wiedenmann et al. 2002; 
Pelly şi Hoskins 2003; Diao et al. 2006; 
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Tyrlis şi Hoskins 2008) au evidenţiat două 
zone predilecte de acţiune a acestuia: prima, 
şi cea mai studiată,  este zona bazinului estic 
al Oceanului Atlantic - Europa de Vest, iar 
cea de-a doua, mai puţin studiată, este zona 
Est-Europeană din proximitatea Munţilor 
Urali. Debutul şi menţinerea blocajului peste 
sectorul est Atlantic – Europa de Vest a fost 
corelat dinamic cu traiectoria de furtună din 
estul Americii de Nord şi din bazinul vestic 
al Oceanului Atlantic, în timp ce blocajul 
Est-European (de fapt, parte a blocajului 
continental euro – asiatic) este dinamic legat 
de traiectoriile de furtună mediteraneene 
(Lupo şi Bossart 1999). 

Efectul principal al blocajului 
atmosferic constă în stagnarea unui tipar de 
vreme pentru o perioadă care variază de la 
câteva zile la câteva săptămâni. În funcţie de 
poziţionarea blocajului atmosferic şi de 
persistenţa sa în timp, pot să apară 
manifestări extreme ale fenomenelor 
atmosferice (secetă, inundaţii, furtuni, 
temperaturi sub sau peste cele normale ale 
perioadei), care produc pagube materiale 
însemnate şi uneori chiar pierderi de vieţi 
omeneşti. Exemple recente de fenomene 
severe determinate de configuraţia de    
blocaj au fost des semnalate, începând cu 
mijlocul lunii decembrie 2009 şi pe tot 
parcursul anului 2010 în întreaga Europă.    
În această categorie se pot încadra situaţiile 
cu vreme deosebit de rece şi fenomenele de 
iarnă din sezonul 2009/2010, inundaţiile din 
Europa Centrală şi de Răsărit din perioada 
mai-iulie sau vremea deosebit de caldă şi 
incendiile de pădure din Rusia, din această 
vară. 

Chiar dacă se află în afara zonelor de 
maximă acţiune a blocajului atmosferic, 
manifestările severe de vreme ce au avut loc 
în ultimul an în zona României, cum ar fi 
viscolele din sezonul de iarnă sau inundaţiile 
din cursul verii ce au afectat Moldova, se 
datorează influenţei blocajului atmosferic. 
Lucrarea de faţă îşi propune să analizeze 
contextele sinoptice generale în cadrul cărora 
s-au produs evenimentele de vreme severă  
ce au marcat cu precădere spaţiul sudic şi 
estic al României în perioadele de iarnă şi 
vară ale acestui an. Scopul principal este 
acela de a evidenţia modul în care 
configuraţiile de blocaj atmosferic au 
contribuit la creşterea gradului de severitate a 
fenomenelor meteorologice. 

În Capitolul 2 sunt prezentate datele şi 
metodele de lucru utilizate în detectarea 
blocajului atmosferic în zona Euro-Atlantică 
pentru cele două perioade sinoptice luate în 
consideraţie. Capitolul 3 prezintă un studiu 
amplu asupra contextelor sinoptice generale 
ale perioadelor 12 decembrie 2009 – 23 
februarie 2010 şi 18 iunie – 9 iulie 2010, 
analizând amănunţit episodul de viscol din 
perioada 6 – 9 februarie 2010 şi episoadele 
principale ce au generat inundaţiile din 
perioada de vară (21-22 iunie, 25-26 iunie şi 
28-30 iunie). Discuţiile cu privire la 
legăturile ce există între fenomenele 
meteorologice severe şi blocajul atmosferic, 
precum şi concluziile generale sunt 
prezentate în Capitolul 4. 

 
 

2. DATE ŞI METODE 
 
Analizele sinoptice au fost realizate utilizând 
seturile de reanalize de la NCEP/NCAR 
(Kalnay et al. 1996), având o rezoluţie 
orizontală de 2,50×2,50 pentru câmpul de 
geopotenţial la 500 hPa şi câmpul de 
presiune la nivelul mării. Fereastra de lucru a 
fost setată pe spaţiul cuprins între latitudinile 
350N - 800N şi longitudinile 700W - 700E. De 
asemenea, s-au mai folosit imagini satelitare 
ale EUMETSAT şi analizele modelului de 
arie limitată ALADIN. 

Pentru perioadele sinoptice analizate  
s-au calculat indicii de blocaj TM (Tibaldi   
şi Molteni 1990), folosind metoda obiectivă 
bidimensională, în care se consideră ca 
latitudine centrală banda latitudinală  
cuprinsă între 27,50N şi 67,50N  (Scherrer    
et al. 2006). Având în vedere acest           
prim aspect, evaluarea calitativă şi  
cantitativă a blocajului atmosferic s-a  
realizat urmărind sectoarele şi frecvenţele    
de blocaj. Sectorul de blocaj reprezintă  
banda longitudinală în lungul căreia  
vânturile de vest nu sunt reprezentative pe o 
distanţă de cel puţin 9...100 longitudine 
(echivalentul a cel puţin patru puncte de grilă 
adiacente). Pentru fiecare longitudine în   
parte s-a calculat frecvenţa de blocaj, ca  
fiind raportul procentual al zilelor blocate 
faţă de numărul total de zile din perioada 
considerată. 

Într-o primă aproximaţie, blocajul 
atmosferic poate fi definit ca o anomalie 
pozitivă de geopotenţial, care apare în 
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troposfera medie, mai ales în emisfera 
nordică. Acest tip de structură durează de la 
câteva zile la câteva săptămâni, determinând 
modificări în câmpul unor variabile meteo-
rologice (temperatură, precipitaţii etc.), în 
funcţie de poziţia formaţiunilor ciclonice sau 
anticiclonice implicate.  

În perioada 12 decembrie 2009 – 23 
februarie 2010  anomalia pozitivă de 
geopotenţial a avut o valoare maximă de     
28 damgp, centrată în zona Groenlandei   
(Fig. 1, stânga). Sectorul blocat a fost aşadar 
cuprins în banda longitudinală 700W – 00. 
Perioada 18 iunie – 9 iulie 2010 a fost 
marcată de existenţa a două nuclee     
pozitive ale anomaliei de geopotenţial     
(Fig. 1, dreapta), unul (mai slab) centrat 
deasupra Insulelor Britanice, celălalt (mai 
intens) centrat deasupra Câmpiei Ruse. De 
astă dată putem discuta despre două sectoare 

de blocaj, primul situat pe banda 
longitudinală 250W-50W, iar cel de-al doilea 
pe 200E-600E. 

Frecvenţele de blocaj obţinute pentru 
aceste episoade (Fig. 2), comparativ cu cele 
calculate pentru perioada 2000-2010 (Andrei 
şi Roman 2010), evidenţiază persistenţa 
blocajului atmosferic pe diferite benzi 
longitudinale, în concordanţă cu anomaliile 
de geopotenţial de la nivelul de 500 hPa. 
Remarcabilă este valoarea ridicată a frec-
venţei de blocaj înregistrată pe parcursul 
lunilor de vară în sectorul continental (Fig. 2, 
dreapta), unde se poate observa o creştere de 
aproximativ 3,8 ori faţă de media ultimilor 
10 ani. La fel de importantă este şi diferenţa 
înregistrată în sectorul central-estic al 
Oceanului Atlantic (Fig. 2, stânga), unde 
creşterea este de 2,3 ori raportat la media 
aceleiaşi perioade. 

 
Fig.1. Anomaliile de geopotenţial la 500 hPa: (stânga) 12 decembrie 2009 – 23 februarie 2010  şi 
(dreapta) 18 iunie – 9 iulie 2010 (interval de contur 1 damgp). 

 

Fig. 2. Frecvenţele de blocaj (stânga) în cursul iernii: 12 decembrie 2009 – 23 februarie 2010 (linia violet) 
versus frecvenţa medie în perioada DJF 2000-2010 şi (dreapta) în cursul verii:18 iunie – 9 iulie 2010 
versus frecvenţa medie în perioada JJ 2000-2009. 
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3. STUDII DE CAZ 
 
3.1. Contextul sinoptic general al perioadei 

12 decembrie 2009 – 23 februarie 2010 
 

Iarna 2009-2010, pentru întreg spaţiul 
european, este considerată a fi una dintre   
cele mai neobişnuit de reci ierni din ultima 
perioadă. Luna ianuarie 2010 a reprezentat 
pentru ţările din nordul continentului cea mai 
rece perioadă din ultimii 30 de ani, valori 
termice atât de scăzute înregistrându-se 
ultima oară în 1981-1982. Perioada             
12 decembrie 2009 – 23 februarie 2010 a 
reprezentat un reviriment spectaculos al 
anotimpului de iarnă în spaţiul geografic      
al României, venind după o pauză de câţiva 
ani în care regimul termic a fost foarte  
blând, iar regimul pluviometric – deficitar.  
În această perioadă, configuraţia sinoptică 
medie la nivelul de 500 hPa evidenţiază 
existenţa unei dorsale puternice deasupra 
bazinului estic al Oceanului Atlantic, în 
tandem cu un talveg larg extins deasupra 
nordului şi centrului Europei (Fig. 3, stânga). 

Continua advecţie de aer rece până deasupra 
bazinului Mării Mediterane a determinat o 
activitate ciclonică intensă, care a acţionat cu 
precădere în partea sudică şi sud-estică a 
continentului. Datorită acestei activităţi, pe 
teritoriul României s-au produs un număr de 
aproximativ 15 evenimente severe. 

De departe situaţia cu cel mai mare 
grad de severitate a fost reprezentată de 
viscolul din perioada 6 – 9 februarie 2010 
(Fig. 3, dreapta). Ciclonul de origine 
mediteraneană, activ în zona României     

mai bine de 54 de ore, a determinat 
fenomenul de viscol puternic, ce a afectat 
jumătatea sudică a ţării, ducând la blocarea 
traficului rutier pe nenumărate drumuri, 
întreruperea activităţii şcolare în municipiul 
Bucureşti şi alte 13 judeţe, iar câteva 
localităţi au rămas fără alimentare cu energie 
electrică. 

Situaţia sinoptică ce a generat acest 
eveniment a fost caracterizată de cuplajul 
dintre un puternic Anticiclon Est-European şi 
un câmp de presiune atmosferică coborâtă 
extins peste întreg bazinul Mării Mediterane 
şi Peninsula Balcanică. Amplificarea treptată 
a dorsalei Anticiclonului Azoric (Fig. 4, 
stânga) a contribuit la intensificarea advecţiei 
reci în zona bazinului Mării Mediterane şi la 
formarea ciclonului din Golful Genova. De 
remarcat creşterea câmpului de presiune la 
nivelul solului (Fig. 4, dreapta) în regiunile 
vestice şi nord-vestice ale teritoriului 
european şi unirea acestuia cu zona 
anticiclonică din nord. Acest lucru a întrerupt 
pentru moment avansul către continent al 
nucleelor ciclonice nord-atlantice şi a dus la 

deplasarea ariei depresionare deasupra 
bazinului mediteranean, Peninsulei Balcanice 
şi Europei central-sud-estice. 

Structura de la nivelul de 500 hPa are 
corespondenţă până la nivelul de 300 hPa şi 
determină o amplificare a advecţiei de aer 
rece şi de vorticitate pozitivă către straturile 
inferioare (Fig. 5). Pe partea anterioară a 
dorsalei, banda violetă din imaginile 
satelitare RGB18 evidenţiază prezenţa 
curentului jet. Acesta din urmă joacă un rol 
important în amplificarea mişcărilor verticale 

 
Fig. 3. Geopotenţialul mediu la 500 hPa în perioada 12 decembrie 2009 – 23 februarie 2010 (stânga) şi 
(dreapta) câmpurile medii ale presiunii la nivelul mării (linii albe, interval de contur  2,5 hPa) şi ale 
geopotenţialului la nivelul de 500 hPa (interval 5 damgp). 
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din troposfera inferioară şi în amplificarea 
ciclogenezei. Advecţia de vorticitate pozitivă 
are loc la ieşirea din jet, în partea stângă. În 
tandem cu adâncirea şi deplasarea talvegului, 
dorsala din centrul Europei s-a deplasat   
către est. 

În acest interval, în zona ţării noastre 
s-a realizat cuplajul dintre ciclonul 
mediteranean (forţat să se deplaseze către 
est) şi dorsala Anticlonului Est-European 
aflat în retragere lentă. Presiunea a scăzut 
treptat în vestul, centrul şi sudul ţării. 
Dorsala Anticiclonului Est-European s-a 
retras mai greu din nordul Olteniei şi al 
Munteniei, în condiţiile persistentenţei     

unei pene de aer mai rece şi mai dens. 
Gradientul baric (15 hPa) şi cel termic   
(10°C – la  nivelul de 850 hPa – neevidenţiat 
pe hărţi)  au  crescut considerabil. Circulaţia 
aerului s-a intensificat, vântul având viteze 
mai mari în Banat (din sector sudic – 
Coşava), Oltenia, Muntenia (din sector 
predominant estic) şi la munte, aria 
precipitaţiilor (predominant sub formă de 
ninsoare) s-a extins, iar vântul a început să se 
intensifice în toate regiunile. 

În următoarele 24 de ore, nucleul de 
presiune joasă de la nivelul solului şi-a 
continuat deplasarea, fiind centrat deasupra 
nordului Greciei şi al Mării Egee, iar în 

 
Fig. 4. Geopotenţialul mediu la 500 hPa (interval 5 damgp) (coloana din stânga) şi  presiunea la nivelul 
solului (contur 2,5 hPa) pentru 6 şi 7 februarie (coloana din dreapta). 

 

 
Fig.5. Imagine satelitară RGB18 pentru 6 şi 7 februarie (00UTC). Liniile galbene reprezintă izotahele la 
300 hPa. 
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România presiunea a continuat să scadă  
(Fig. 6 dreapta, sus). Dorsala din nord-estul 
ţării s-a retras uşor şi a slăbit în intensitate, 
dar gradientul termic şi baric intens s-a 
menţinut. Această nouă poziţie a determinat 
intensificarea şi schimbarea treptată a 
circulaţiei în sud-estul României (care a 
devenit sud-estică, estică, apoi  nord-estică, 
Fig. 7), în timp ce în regiunile sud-vestice 
intensitatea a fost din ce în ce mai redusă. 
Circulaţia estică şi nord-estică dinspre Marea 
Neagră a crescut aportul de umezeală către 

sudul ţării şi, ca urmare, precipitaţiile 
înregistrate au fost mai mari decât în ziua 
precedentă. În aceste condiţii, vremea a fost 
severă în sudul şi sud-estul ţării, unde a nins 
pe arii extinse, iar vântul a prezentat 
intensificări susţinute, viscolind ninsoarea 
sau spulberând zăpada. 

Retragerea dorsalei a continuat, 
permiţând depresiunii mediteraneene să 
avanseze până deasupra Mării Negre (Fig. 6 
dreapta, jos). Nucleul rece din altitudine s-a 
consumat treptat, iar structura s-a redus la un 

 
Fig. 6. Geopotenţialul mediu la 500 hPa (interval 5 damgp) (coloana din stânga)  şi presiunea la nivelul 
solului (contur 2,5 hPa) pentru 8 şi 9 februarie (coloana din dreapta). 

 

 
Fig.7. Presiunea la nivelul solului (izobarele roşii), vântul la 10 m şi temperatura la 850mb (gradient de 
culoare şi izoterme de la roz la albastru) din data de 7 februarie2010, ora 00 UTC (stânga), respectiv 8 
februarie 2010 ora 00 UTC (dreapta) (analiză ALADIN). 
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talveg de undă scurtă (Fig. 6, stânga). În 
aceste condiţii, vremea s-a menţinut severă în 
sud-estul ţării, unde a continuat să ningă 
abundent, iar vântul a prezentat intensificări, 
viscolind ninsoarea (cu viteze la rafală de 
până la 20 m/s în Muntenia şi Dobrogea şi de 
până la 25 m/s pe crestele montane). Şi în 
restul teritoriului vremea a fost închisă, cu 
ninsori pe arii relativ extinse şi slabe 
cantitativ, dar în condiţiile unui vânt în 
general calm. 

 În intervalul următor, deşi câmpul de 
presiune a rămas la valori scăzute, acesta s-a 
relaxat, iar în altitudine geopotentialul a 
continuat să crească. În aceste condiţii, 
vremea s-a ameliorat treptat. 

Analizând structura verticală a 
atmosferei în primii 1500 m din zona 
Bucureştiului în data de 7 februarie, ora      
12 UTC (Fig. 8), se pot identifica trei straturi 
având caracteristici diferite ale curgerii, ceea 
ce demonstrează existenţa jetului troposferic 
de nivel jos (JTJ): 

• un strat viforos (s), cu circulaţie 
orizontală intensă, situat sub nivelul de 
925 hPa. În acest  strat intensitatea 
maximă a curgerii, de aproximativ      
20 m/s, se atinge în vecinătatea 
nivelului de 946 hPa (aproximativ   
570 m deasupra solului); 

• un strat de relaxare (r), situat în 
vecinătatea nivelului de 850 hPa, în 
care se constată o importantă scădere a 
intensităţii curgerii; 

• un strat liniştit (q), situat în jurul 
nivelului de 755 hPa, unde se atinge  
un minim al intensităţii vântului  de 
6…7 m/s. 

Vântul, care la nivelul 10 m avea o 
orientare estică, nord-estică, la nivelul de   
850 hPa s-a rotit, devenind sud-estic, iar      
în troposfera medie în această situaţie 
orientarea a fost sudică, sud-vestică. Stratul 
de inversie era de până în 5° C şi se situa 
între 970 şi 850 hPa. 

Conform clasificărilor din literatura 
de specialitate (Bălescu şi Beşleagă 1962), 
episodul de viscol aparţine tipului baric IIIb. 
Acesta a avut o durată de aproximativ         
48-54 de ore, pe parcursul cărora în regiunile 
sud-vestice, sudice şi sud-estice intensi-
ficările de vânt au fost puternice (peste       

15...16 m/s) putând fi catalogat ca “viscol 
puternic” conform criteriilor stabilite de 
autorii sus-mentionaţi. În sudul Banatului, al 
Munteniei, al Olteniei şi în Dobrogea, viteza 
vântului la rafală a depăşit 18 m/s, viscolul 
din aceste zone putând fi considerat  unul 
“violent” (Fig. 9, dreapta). 

 
Fig.8. Sondajul aerologic de la Bucureşti din data de 7 februarie (12 UTC) (sursa: Universitatea 
Wyoming). Săgeata roşie indică poziţia jetului de la nivelul inferior (JTJ). 
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Precipitaţiile cumulate în sudul     
ţării au depăşit local 20 mm (cu un maxim   
de 43 mm în sudul judeţului Giurgiu).  
Stratul de zăpadă nou depus a depăşit pe 
areale relativ extinse 15 cm, iar în judeţele 
Teleorman şi Giurgiu 35 cm (grosimea 
maximă înregistrată la staţia meteo Giurgiu a 
fost de 39 cm) (Fig. 9, stânga). 

 
 

3.2. Contextul sinoptic general al 
perioadei 18 iunie – 9 iulie 
2010 

 
Fenomenele meteorologice periculoase 

din această vară, ce au avut loc în      
perioada cuprinsă între ultima decadă a    
lunii iunie şi începutul lunii iulie, s-au  
datorat de asemenea unei situaţii de blocaj 
persistent. De această dată, rolul principal a 
revenit blocajului atmosferic activ în partea 
de est a continentului (Fig. 1, dreapta). 
Prezenţa unei dorsale puternice aparţinând 

Anticiclonului Est-European (Fig. 10, stânga) 
a determinat retrogradarea ciclonilor de 
origine mediteraneană ajunşi în zona        
sud-est europeană, precum şi reactivarea 
acestora deasupra bazinului Mării Negre. 

În aceste condiţii, instabilitatea 
atmosferică accentuată s-a materializat în 
fenomene orajoase şi ploi cu caracter 
torenţial, care au avut loc în cea mai         
mare parte a intervalului. Zonele cele mai 
afectate au fost  jumătatea de est a  
României, Republica Moldova şi Ucraina. Ca 
urmare a acestor manifestări de vreme, 
cantităţile de apă înregistrate pe teritoriul 
ţării noastre au depăşit cu mult mediile 
lunare multianuale în regiunile estice, unde 
local au fost peste 200 mm, izolat 300 mm 
(Fig. 10, dreapta) şi au determinat inundaţii 
puternice, care au dus la importante pierderi 
economice şi de vieţi omeneşti. Situaţii 
dezastruoase s-au produs în bazinele 
hidrografice ale râurilor: Siret, Prut,  
Suceava, Moldova, Bistriţa, Trotuş şi Jijia. 

Fig. 9.  Stratul de zăpadă nou depus (stânga) şi vântul la 10 m şi rafala maximă în intervalul 6 – 9 
februarie (dreapta). 
 

 
Fig. 10. Geopotenţialul mediu la 500 hPa (interval 5 damgp) în perioada 18 iunie – 9 iulie(stânga) şi 
cantităţile de precipitaţii acumulate în intervalul 18 iunie – 9 iunie pe teritoriul României (dreapta). 
 

 84



Cele mai mari creşteri s-au înregistrat în 
bazinele superioare ale Siretului, Prutului şi 
Jijiei, cu depăşiri repetate ale cotelor de 
pericol.  

Continua advecţie de aer cald  
dinspre Orientul Mijlociu către Rusia a dus  
la amplificarea şi persistenţa blocajului    
estic în cea mai mare parte a perioadei de 
interes. Ca urmare, nucleul ciclonic ajuns în 
bazinul Mării Negre a avut în câteva situaţii 
o traiectorie retrogradă, iar masa de aer 
antrenată în circulaţia sa s-a îmbogăţit cu o 
cantitate mare de vapori de apă şi s-a 
instabilizat. Instabilitatea a afectat estul 
României, Republica Moldova şi Ucraina. 

 În întreaga perioadă s-au evidenţiat 
şase episoade ploioase: 21-23 iunie,        
25-26 iunie, 28-30 iunie, 3-4 iulie, 6-7 iulie 
şi 9 iulie, mai importante fiind cele derulate 
în cursul lunii iunie. 

    

În perioada 21-23 iunie, România s-a 
confruntat cu un prim episod de precipitaţii 
abundente. Acest lucru s-a petrecut în 
contextul unei structuri de dublu blocaj 
(acţiunea simultană a dorsalei din Europa de 
Vest şi a celei din estul continentului), 
sugerată de configuraţia geopotenţialului la 
nivelul de 500 hPa (Fig. 12, stânga). În 
această perioadă s-a remarcat o foarte bună 
corelaţie a circulaţiei aerului pe întreaga 
coloană troposferică, iar structurile barice de 

la nivelul solului au avut corespondenţă până 
în troposfera superioară. 

La debutul acestei perioade, în 
troposfera medie s-a evidenţiat persistenţa 
dorsalei din zona atlantică şi a extremităţii de 
vest a Europei, extinsă până în zona Islandei 
(Fig. 11, stânga). Acest lucru a determinat 
advecţia meridianală de aer deosebit de rece 
pe partea anterioară a dorsalei, până în zona 
bazinului mediteranean. Pe măsură ce 
talvegul de aer rece se extindea către sud, 
deasupra Europei Centrale, dinspre zona 
Iranului se dezvolta o altă dorsală peste 
vestul Asiei Mijlocii şi Rusia europeană. La 
nivelul solului se aflau în câmp de presiune 
ridicată atât vestul Europei, cât şi 
extremitatea sa de răsărit, acestea fiind sub 
influenţa Anticiclonului Azoric, respectiv a 
celui Est-European. (Fig. 11, dreapta). Ca 
urmare, nucleele depresionare au fost forţate 
să evolueze între cele două structuri foarte 

bine dezvoltate pe întreaga coloană 
troposferică. Pătrunderea de aer rece pe panta 
anterioară a dorsalei Anticiclonului Azoric a 
susţinut şi a amplificat  activitatea ciclonică, 
mai ales în zona Mării Mediterane. 

În acest context, în România au căzut 
precipitaţii moderate cantitativ, local 
însemnate, cu deosebire în vestul, sud-vestul 
şi centrul ţării. 

 
Fig. 11. Câmpul mediu de geopotenţial la nivelul de 500 hPa (interval 5 damgp) (stânga) şi presiunea la 
nivelul solului (contur 2,5 hPa) în perioada 18-20 iunie (dreapta). 

Datorită extinderii pe continent a 
dorsalei azorice, nucleul ciclonic centrat 
deasupra Italiei a urmat lent o traiectorie 
trans-balcanică şi a ajuns deasupra Mării 
Negre (Fig. 12, dreapta), dar înaintarea lui a 
fost blocată de dorsala estică. Practic, cele 
două zone de geopotenţial maxim au 
determinat o consumare „în loc” a întregului 
potenţial precipitabil al acestui nucleu, motiv 
pentru care cantităţile de apă ce au căzut în 
zona României au fost însemnate. 

La început, cantităţile mai mari de 
precipitaţii s-au înregistrat în vestul, nordul şi 
în centrul ţării, ducând la inundaţii mai 
importante în judeteţele Alba, Cluj şi Sălaj, 
apoi, odată cu pătrunderea în zona mării a 
ciclonului, a fost antrenat aer umed către 
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Fig. 12. Câmpul de geopotenţial la nivelul de 500 hPa pentru datele de 21, 22 şi 23 iunie  
(interval 5 damgp) (coloana din stânga) şi presiunea atmosferică la nivelul solului pentru datele de  
21,  22 şi 23 iunie (contur  2,5 hPa) (coloana din dreapta). 
 

estul României, îndeosebi către jumătatea 
nordică a Moldovei. 

Pe durata celui de al doilea episod 
ploios (25-26 iunie), în troposfera medie 
regăsim în continuare cele două dorsale,    
cea din est – mai bine dezvoltată decât cea 
din vest. Acestea    s-au unit treptat peste 
Europa Centrală, întrerupând alimentarea cu 
aer rece dinspre nordul continentului şi 
izolând un nou nucleu (de această dată, la 
valori mai mari de geopotenţial) deasupra 
nordului Peninsulei Balcanice, României şi 
bazinului vestic al Mării Negre (Fig. 13, 
stânga).  

 La nivelul solului, ciclonul centrat 
în data de 24 iunie în zona Mării Azov, 
datorită blocajului estic puternic, a 
retrogradat şi, din nou, a antrenat  către 
România o masă de aer umed dinspre mare 
(Fig. 13, dreapta). Aerul rece din straturile 
superioare ale atmosferei a contribuit la 
amplificarea mişcărilor ascendente şi la 
formarea norilor cu potenţial precipitabil 
ridicat, mai ales în zona Moldovei.  

La început, cantităţile mai mari de 
precipitaţii s-au înregistrat în vestul, nordul şi 
în centrul ţării, ducând la inundaţii mai 
importante în judeteţele Alba, Cluj şi Sălaj, 
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apoi, odată cu pătrunderea în zona mării a 
ciclonului, a fost antrenat aer umed către 
estul României, îndeosebi către jumătatea 
nordică a Moldovei. 

Pe durata celui de al doilea episod 
ploios (25-26 iunie), în troposfera medie 
regăsim în continuare cele două dorsale, cea 
din est – mai bine dezvoltată decât cea din 
vest. Acestea    s-au unit treptat peste Europa 
Centrală, întrerupând alimentarea cu aer rece 
dinspre nordul continentului şi izolând un 
nou nucleu (de această dată, la valori mai 
mari de geopotenţial) deasupra nordului 
Peninsulei Balcanice, României şi bazinului 
vestic al Mării Negre (Fig. 13, stânga).  

 La nivelul solului, ciclonul centrat 
în data de 24 iunie în zona Mării Azov, 
datorită blocajului estic puternic, a 
retrogradat şi, din nou, a antrenat  către 
România o masă de aer umed dinspre mare 
(Fig. 13, dreapta). Aerul rece din straturile 
superioare ale atmosferei a contribuit la 
amplificarea mişcărilor ascendente şi la 
formarea norilor cu potenţial precipitabil 
ridicat, mai ales în zona Moldovei.  

În cazul celui de-al treilea episod 
(28-30 iunie), în troposfera medie dorsala 

dinspre Insulele Azore şi nordul Africii tinde 
să se unească, tot peste Europa Centrală, cu 
dorsala caldă dinspre Peninsula Arabă şi 
zona Iranului. În lipsa alimentării cu aer rece 

dinspre Pol, nucleul ciclonic din sud-est 
slăbeşte treptat în intensitate şi se centrează 
deasupra Mării Negre. Circulaţia aerului      
pe întreaga coloană troposferică a facilitat 
advecţia de aer cald şi umed, cu precădere 
peste regiunile estice ale României, 
Republica Moldova şi Ucraina (Fig. 14, 
stânga). La nivelul solului s-a remarcat 
retragerea Anticiclonului Est-European şi 
extinderea pe continent a Anticiclonului 
Azoric, peste Europa Centrală şi din nou 
peste cea mai mare parte a Rusiei europene. 
Concomitent, zona de presiune scăzută a fost 
blocată deasupra perimetrului delimitat de 
Peninsula Balcanică, Podişul Anatoliei, zona 
Mării Caspice şi Ucraina, cu un centru activ 
care a oscilat la nord de Marea Neagră, având 
uneori tendinţa de retrogradare (Fig. 14, 
dreapta). 

Fig. 13. Câmpul de geopotenţial la nivelul de 500 hPa (interval 5 damgp) (coloana din stânga) şi 
presiunea atmosferică la nivelul solului (contur 2,5 hPa) pentru datele de 25  şi 26 iunie (coloana din 
dreapta). 

Cantităţile de precipitaţii căzute în 
cursul acestor evenimente, frecvent între 50 
şi 100 mm (Fig. 15), au determinat creşteri 
ale debitelor râurilor din Moldova. Ploile au 
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condus în aceste zone la viituri cu valori 

 
Fig.14. Câmpul de geopotenţial la nivelul de 500 hPa (interval 5 damgp) (coloana din stânga)  şi 
presiunea atmosferică la nivelul solului (contur 2,5 hPa) pentru datele de 28, 29 şi 30 iunie (coloana din 
dreapta). 

 

 

 

Fig. 15. Cantităţile de precipitaţii acumulate în intervalele 21-23 iunie (stânga),  25 iunie – 26 iunie 
(centru) şi 28 – 31 iunie (dreapta). 
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ridicate ale debitelor şi nivelurilor râurilor, 
chiar şi peste cota de pericol şi de inundaţie. 
Cea mai mare cantitate de apă căzută a fost 
de 210 mm, înregistrată la staţia hidrometrică 
Ţibeni, pe râul Suceava. 

Este de remarcat faptul că în 
intervalul 26-30 iunie s-au semnalat cote 
record la staţii hidrometrice de pe mai multe 
cursuri de apă, fără îndoială – ca urmare a 
ploilor abundente din această perioadă, în 
special din perioada 28 iunie – 1 iulie 
(Tabelul 1). Succesiunea de precipitaţii a 
determinat formarea de viituri excepţionale, 
care în perioada 28 iunie – 1 iulie au condus 
la depăşirea cotelor de pericol cu 70-180 cm 
pe râul Siret, cu 135-220 cm pe cursul 
inferior al Sucevei şi afluenţilor săi Pozen şi 
Soloneţ, cu 40-150 cm pe Prut, cu 30-150 cm 
în bazinul superior al Jijiei şi a cotelor de 
inundaţie – cu 20-70 cm pe Suceava, cu     
20-60 cm pe Moldova şi pe unii afluenţi ai 
săi, cu 5-40 cm pe cursul inferior al Bistriţei 
şi pe unii afluenţi ai săi, cu 20-60 cm pe 
Trotuş şi cu 80-110 cm pe râurile din bazinul 
mijlociu al Jijiei şi pe unii afluenţi ai săi. 

În Tabelul 1 sunt prezentate 
diferenţele maxime de nivel semnalate la 
unele staţii hidrometrice de pe râuri din 
Moldova, luând în calcul valorile înregistrate 
în perioadele de viituri şi inundaţii din 2005, 
2008 şi 2010. 

În prima decadă a lunii iulie ploile au 
continuat, însă la cote mai reduse în 
comparaţie cu cele din luna iunie.  

 
Tabelul 1. Diferenţa (cm) dintre nivelul maxim al unor râuri, înregistrat la staţii hidrometrice - 

în 2010 şi în alt an cu viituri şi inundaţii dezastruoase (sursa: INHGA). 
 

Râul 
Staţia 

hidrometrică 

Diferenţa dintre 
nivelul maxim 
(cm) din 2010, 

faţă de 2005 sau 
2008 

Nivelul 
maxim din 
2010 (cm) 

Nivel 
maxim 
anterior  
(cm, an) 

Data nivelului 
maxim din 

2010  
(timp local) 

Siret Şendreni 92 730 638 (2005) 05.07, 13h 

Suceava Iţcani 50 670 620 (2008) 30.06, 20h 

Prut Prisăcani 54 673 619 (2008) 09/10.07 

Jijia Dorohoi 104 750 646 (2005) 29.06, 09h 

Trotuş Lunca de Sus 25 175 150 (2005) 26.06, 15h 

Asău Asău 45 260 215 (2005) 26.06, 12h 

Miletin 
Nicolae 
Bălcescu 

90 444 334 (2005) 28.06, 15h 

 

În România, inundaţiile dezastruoase au    
dus la importante pierderi materiale, dar    
mai ales la pierderi de vieţi omeneşti. Un 
bilanţ preliminar (din 30 iunie 2010) al 
acestor dezastre pentru întreg teritoriul 
României, cuprinde: 25 persoane decedate, 
426 de localităţi afectate în diverse grade, 
12456 persoane evacuate, 4772 locuinţe 
inundate şi 246 de locuinţe distruse. De 
asemenea, au fost afectate 32 de drumuri 
naţionale, 23759 ha teren arabil, 262 de 
poduri şi 14000 de fântâni. 
 
 
4. CONCLUZII 
 
Această lucrare s-a dorit a fi un exemplu 
elocvent al modului în care blocajul 
atmosferic din zona euro-atlantică poate 
influenţa fenomenele meteorologice dinn 
România, atât în sezonul rece cât şi în 
sezonul cald şi a acordat o atenţie deosebită 
fenomenelor severe. 
Concluzia generală pe care o putem trage 
este că persistenţa blocajului atmosferic 
deasupra Europei, fie că vorbim de blocajul 
oceanic (bazinul estic al Oceanului Atlantic), 
fie de cel continental (estul Europei), duce la 
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generarea şi menţinerea unei activităţi 
ciclonice intense în sudul şi sud-estul 
continentului. Acest lucru s-a constituit    
într-un factor deosebit de important în 
generarea de situaţii meteorologice dezas-
truoase în spaţiul geografic românesc, atât în 
sezonul rece, cât şi în sezonul cald. 

Studiul de faţă demonstrează impor-
tanţa recunoaşterii tiparului de blocaj încă 
din fazele sale incipiente. Acest aspect este 
extrem de important în activitatea serviciului 

meteorologic operativ, reflectându-se într-o 
prognoză calitativă, pe baza căreia 
autorităţile să poată lua din timp deciziile 
necesare în vederea diminuării efectelor      
de vreme severă ce pot decurge dintr-o   
astfel de manifestare. Aşadar, influenţa 
circulaţiei de blocaj asupra vremii din 
România necesită o abordare mult mai atentă 
şi nu doar din partea climatologilor, ci şi a 
meteorologilor previzionişti.  

 
 
 

BIBLIOGRAFIE 
 
 

Andrei S., and I. Roman,  2010: Severe weather phenomena in southern Romania associated 
with atmospheric blocking over Euro-Atlantic region. Annual Scientific Session of the 
Faculty of Physics - University of Bucharest. 

Bălescu O., and N. Beşleagă, 1962: Viscolul în Republica Populară Română, C.S.A Institutul 
Meteorologic. 

Burkhardt J.P., A.R. Lupo, 2005: The Planetary and Synoptic Scale Interactions in a Southeast 
Pacific Episode Using PV Diagnostics. J. Atmos. Sci., 62, 1901-1916. 

Diao Y., and Coauthors, 2006: A New Blocking Index and its Application: Blocking Action in 
the Northern Hemisphere. J. Climate, 19,: 4819-4839. 

I.N.H.G.A., Centrul Naţional de Prognoză Hidrologică, august 2010: Caracterizarea hidrologică 
a viiturilor de pe râurile din România şi Dunăre din perioada iunie-iulie 2010. 

Kalnay and Coatuthors, 1996: The NCEP/NCAR 40-year reanalysis project. Bull. Amer. 
Meteor. Soc., 77, 437-470. 

Lupo A.R., and L.F. Bosart, 1999: An analysis of a relatively rare case of continental   blocking. 
Q. J. R. Meteor. Soc., 125, 107 – 138. 

Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, 2008: Floods in Romania - Action Plan for the 
implementation of the medium and long-term flood risk management strategy. 

Pelly J., and B. Hoskins, 2003: A New Perspective on Blocking. J. Atmos. Sci., 60, 743-755. 
Scherrer S and Coauthors, 2006: Two dimensional indices of atmospheric Blocking and their 

Statistical Relationship with Winter Climate Patterns in the Euro-Atlantic Region. Int. J. 
Climatol., 26, 233-249. 

Tibaldi S. and F. Molteni, 1990: On the Operational Predictability of Blocking. Tellus, Ser. A. 
42: 343-365. 

Tyrlis E., and B. Hoskins, 2008: Aspects of a Northern Hemisphere Atmospheric Blocking 
Climatology. J. Atmos. Sci., 65, 1638-1652. 

Tyrlis E., and B. Hoskins, 2008: The Morphology of Northern Hemisphere Blocking. J. Atmos. 
Sci., 65, 1653-1665. 

Wiedenmann J.M., and Coauthors, 2002: The climatology of blocking Anticyclones for the 
Northern and Southern Hemispheres: Block Intensity as a Diagnostic. J.Climate. 15, 
3459-3473. 



 
 
 

VARA ANULUI 2010 - ÎNTRE NORMAL ŞI ATIPIC 
 
 

Mihai –Daniel TIMU  
Administraţia Naţională de Meteorologie,  

mihai.timu@meteoromania.ro 
 

 
Rezumat: Această lucrare îşi propune să analizeze structura sinoptică de blocaj care s-a 
realizat de la sfârşitul lunii iunie, până în a doua decadă a lunii august, peste nord-estul şi 
extremitatea estică a Europei, ca urmare a persistenţei unei dorsale de aer cald dinspre Asia 
Mică, ce a condus la o derulare atipică a vremii în România, pe o durată de aproximativ 
două treimi din sezonul cald. Pe lângă efectele devastatoare provocate în Rusia de 
temperaturile record (secetă şi incendii de vegetaţie), acest blocaj termic a determinat o 
perioadă îndelungată de instabilitate în ţara noastră, afectate de inundaţii rapide fiind 
Moldova, Transilvania şi Maramureşul, iar în luna august, retrogradarea către vest a 
blocajului a facilitat producerea de zile consecutive de caniculă şi disconfort termic în 
regiunile extracarpartice. 
 
Cuvinte cheie: dorsală caldă persistentă, derulare atipică a vremii, inundaţii, disconfort 
termic 

 
 
 

1. INTRODUCERE 

Aşa cum este cunoscut, ca urmare a poziţiei 
geografice ocupate de ţara noastră în 
contextul european, România beneficiază de 
o climă temperat-continentală, specifică 
Europei centrale, cu patru anotimpuri 
distincte: primăvară, vară, toamnă şi iarnă,  
în care diferenţele climatice locale sunt 
determinate în special de relief şi latitudine  
şi mai puţin de influenţele oceanice din vest, 
de cele mediteraneene din sud-vest şi de cele 
continentale din est. Din punct de vedere 
termic, temperaturile medii anuale sunt de 
11°C în sudul ţării, în timp ce în nord acestea 
ating 8°C. Din perspectiva cadrului general 
al acestei lucrări, vara este un anotimp 
călduros, care durează de la sfârşitul lui    
mai până spre jumătatea lui septembrie în 
zonele de câmpie. În sudul României se 
produc aproximativ 40 de zile „tropicale” (cu 
temperaturi de peste 35ºC) şi în jur de 90 de 
zile „de vară” (cu temperaturi cuprinse   
între 25 şi 30ºC), temperatura maximă 
absolută înregistrată în România fiind de 
44,5ºC, pe 10 august 1951, la Ion Sion, în 
judeţul Brăila. Adesea, pe lângă regimul 
termic ridicat, vara apar perioade de 
instabilitate asociate cu furtuni puternice şi 
cantităţi mari de precipitaţii. 

Prin urmare, ceea ce ne interesează pe 
parcursul sezonului cald sunt în primul rând 
perioadele cu temperaturi extreme ridicate, 
ce depăşesc 35°C la umbră, caracterizând    
în limbaj meteorologic o vreme „caniculară”, 
temperaturi asociate cu secetă, iar în cazuri 
extreme şi cu incendii. Tot în acest context s-
a introdus şi indicele de disconfort termic, 
temperatură-umezeală (ITU), al cărui prag 
critic de 80 unităţi (ce corespunde unei 
temperaturi de aproximativ 37°C) reprezintă 
pragul de stres termic pentru corpul uman,    
a cărui temperatură este sub această    
valoare,  în aceste condiţii fiind necesară 
aplicarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 99/2000 privind măsurile ce 
se impun pentru protecţia persoanelor aflate 
în activitate la locul de muncă. În al doilea 
rând, prezintă interes perioadele cu 
instabilitate puternică, ce urmează în cele 
mai multe cazuri celor de caniculă, caz în 
care sunt vizate căderile de grindină, 
descărcările electrice, rafalele de vânt cu 
aspect de vijelie sau chiar tornadele şi 
cantităţile de apă însemnate acumulate în 
intervale foarte scurte de timp, ce pot cauza 
inundaţii rapide de tip flash-flood.  

Toate fenomenele enumerate mai sus 
pot conduce la pierderi de bunuri sau vieţi 
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omeneşti, putând avea  şi un impact 
devastator pentru agricultură.  

În condiţiile în care unul dintre 
scopurile esenţiale ale meteorologiei la nivel 
global este acela de prevenire a efectelor 
extreme ale vremii, începând din august 2006 
în România s-a introdus tipul de avertizări pe 
coduri de culori: verde, galben, portocaliu şi 
roşu, în funcţie de gravitatea fenomenelor 
aşteptate, iar de la 1 iunie 2008 ţara noastră a 
devenit membră a programul european de 
avertizări METEOALARM. 

 
   

2. ANALIZA SINOPTICĂ A VERII 
ANULUI 2010 

 
IUNIE “CAPRICIOS” 

Prima lună de vară a debutat normal, cu      
un regim termic apropiat de mediile 
multianuale, cu menţiunea că în perioada      
8-16 iunie, pe fondul extinderii unei dorsale 
de aer cald nord-african, s-a materializat un 
prim episod de caniculă, cu emiterea a          
2 coduri galbene: 12-13 iunie pentru toată 
ţara şi 14-15 iunie pentru regiunile sudice    
şi sud-estice. Începând însă din 17 iunie, 
structura sinoptică din straturile mai înalte,  
în speţă geopotenţialul la 500 hPa, indică 
prezenţa unui talveg extins dinspre nord-estul 
continentului peste ţările central-europene, 
către sud-vest (Fig.1a). Treptat, intensificarea 
dorsalei calde de deasupra Oceanului 
Atlantic va facilita o nouă pătrundere de aer 
rece, polar până în bazinul central al Mării 
Mediterane în data de 20 iunie (Fig. 1b), 
unde structura de tip “cut-off” creată va 
traversa destul de rapid bazinul Mării 
Mediterane, poziţionându-se în data de        
22 iunie peste Peninsula Balcanică (Fig. 1c). 
Prezenţa unui blocaj termic la est şi nord-est 
de bazinul Mării Negre va conduce la 
staţionarea, reactivarea şi chiar retrogradarea 
nucleului închis de altitudine în perioada   
26-30 iunie 2010, toate pe fondul unei 
presiuni relativ scăzute la nivelul solului 
(Fig. 1d şi 1e). 

Ca urmare a contextului sinoptic    
sol-altitudine creat, ultima decadă a lunii 
iunie a fost una extrem de instabilă, cu 
precipitaţii însemnate cantitativ, ploile   
având şi caracter torenţial (culminând cu 
intervalul  28 – 29 iunie, când s-au înregistrat  

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 
e) 

Fig. 1. a, b,c, d şi e. Modelul numeric ECMWF - 
analiză. Topografia absolută la 500hPa (dmgp, 
linii albastre) şi temperatura la 850hPa (nuanţe  
de culori) – a) 17 iunie 2010, ora 12 UTC;           
b) 20 iunie 2010, ora 12 UTC; c) 22 iunie 2010, 
ora 12 UTC; d) 26 iunie 2010, ora 12 UTC;        
e) 29 iunie 2010, ora 12 UTC. 
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până la 163 l/mp la Pădureni, în judeţul 
Botoşani  şi 125 l/mp  la Ţibeni,  în   judeţul 
Suceava), cele mai afectate zone fiind 
Carpaţii Orientali şi jumătatea de nord a 
Moldovei, unde cantităţile de apă au atins     
şi depăşit 200 l/mp, aşa cum se poate  
observa în figura 2, în nuanţe de mov.   Acest 

lucru a avut repercusiuni pe plan hidrologic, 
fiind instituit codul roşu pe Prut în data       
de  27 iunie, ulterior extins şi pentru Siret şi 
alte bazine hidrografice din Moldova sau 
estul Transilvaniei, în data de 29 iunie, 
vizibil şi în figura 3. 
 

 
 
Fig. 2. Cantităţi de precipitaţii acumulate în intervalul 21 iunie, ora 09 – 1 iulie, ora 09. 
 

 
 
Fig. 3. Harta cu coduri de atenţionări pentru bazinele hidrografice, în urma buletinului emis în 29 iunie 
2010. 
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IULIE “INSTABIL” 

Prima jumătate a lunii continuă cu insta-
bilitate accentuată, cu emitere de atenţionări 
sau actualizări zilnice în intervalul 1-10 iulie, 
apoi urmează o perioadă de acalmie, cu 
emiterea a trei informări de caniculă în   
zilele de 16, 17 şi 22, iar spre sfârşitul lunii 
avem un nou episod de instabilitate, cu 
emitere de atenţionări în zilele de 23, 24 şi 
26. În aceste condiţii, luna iulie nu îşi 
respectă deloc denumirea populară de „luna 
lui Cuptor” – şi prin faptul că nu s-a emis  
nici măcar o singură atenţionare de caniculă. 
Ceea ce trebuie pus în evidenţă de-a lungul 
acestei luni este ce s-a întâmplat din punct de 
vedere sinoptic în partea de nord-est şi în 
extremitatea de est a continentului.  

Dealtfel, de interes este câmpul 
temperaturii aerului de la nivelul de 850 mb, 
conform analizei modelului global GFS, din 
Figura 4, unde se poate observa intensa 
dorsală de aer cald dinspre Asia Mică, ce se 
întinde mult către latitudinile nordice, peste 
mare parte din Rusia europeană şi care 
staţionează de la sfârşitul lunii iunie până 
spre mijlocul lunii iulie, când dă semne de 
retragere. Numai că o pulsaţie de aer cald 
nord-african de la jumătatea lunii iulie      
(Fig. 4c şi 4d), în deplasare către estul 
Europei va duce la o refacere a dorsalei calde 
în ultima decadă a lunii. Totodată, se observă 
structura termică, în câmpul temperaturii    
de la 850 mb, din zona geografică a ţării 
noastre, cu alură de talveg, din intervalele    
1-10 iulie şi 25-31 iulie, ce explică perioada 
mai instabilă la care s-a făcut referire mai 
sus.  

Această persistenţă a aerului cald, de 
origine tropicală, dinspre Asia Mică, a 
favorizat o situaţie de excepţie pentru   
spaţiul geografic al Rusiei, astfel că luna 
IULIE a fost considerată „cea mai caldă şi 
mai secetoasă lună din ultimii 50 de ani”, 
anunţ făcut de către Pavel Konstantinov, 
şeful departamentului de meteorologie al 
observatorului Universităţii de Stat din 
Moscova. Recordurilor de temperatură care 
s-au realizat, 37,1°C la Sankt Petersburg,   
dar mai ales 38,2°C la Moscova, în data de 
29 iulie 2010, care reprezintă cea mai  
ridicată temperatură maximă din ultimii 130 
de ani, de când s-a început monitorizarea 
valorilor extreme, li s-au adăugat inerentele 
incendii de vegetaţie, care au început să 

apară la sfârşitul lunii iulie, până la 12 august 
fiind identificate, conform Ministerului 
pentru Situaţii de Urgenţă, peste 26.500 de 
focare, pe o suprafaţă de 810.000 ha. 

 
 
AUGUST “DE FOC” 

Primele două decade ale lunii august sunt 
caracterizate de retrogradarea foarte lentă a 
dorsalei de aer cald, menţionate mai sus, 
dinspre extremitatea estică a continentului 
către Europa de Sud-Est, implicit peste zona 
geografică a ţării noastre, proces bine 
evidenţiat în hărţile modelului ECMWF din 
figura 5, atât în câmpul de geopotenţial de la 
nivelul de 500 hPa, cât şi din domeniul 
temperaturii de la 850 mb.  

Prezenţa masei de aer foarte cald în 
straturile mai înalte ale atmosferei a condus – 
pe de-o parte la o perioadă lungă şi continuă, 
ne referim aici   la intervalul 1-17 august, cu 
temperaturi de peste 35°C îndeosebi în 
regiunile extra-carpatice, cu menţiunea că    
în Dobrogea, Bărăgan şi sudul Moldovei,    
în fiecare după-amiază s-au înregistrat    
depăşiri ale indicelui de confort termic ITU, 
iar pe litoral s-au atins  temperaturi record  
ale apei mării cu valori în jur de 30 de   
grade, dar, pe de altă parte – coroborată cu  
structura ascendentă din altitudine, a   
conferit vremii un caracter permanent 
instabil.  

De aceea, s-au emis atenţionări – cod 
galben de caniculă, valabile pentru 2-4,     
12-14 şi 17 august, dar şi în zilele de 6, 8,   
15 şi 16, plus o informare meteo în data      
de 5, toate combinate şi cu elemente de 
instabilitate atmosferică. Ziua cea mai    
caldă din această perioadă a fost cea din      
13 august, când s-au atins temperaturi 
maxime de 38,3°C la Slobozia şi respectiv 
38,1°C la Bucureşti-Filaret. Şi totuşi ca       
un paradox al vremii, cea mai ridicată 
temperatură maximă din această vară           
s-a înregistrat în data de 28 august, 39,1°C   
la Bechet, ca urmare a unui ultim episod 
extrem de scurt de caniculă. 

Înainte de concluzii, trebuie să facem 
câteva referiri la cauza producerii acestei 
persistenţe de masă de aer foarte cald, cu 
efecte devastatoare pentru zona Rusiei, şi din 
perspectiva faptului că au fost păreri 
împărţite ale cercetătorilor şi specialiştilor 
din domeniul meteorologiei. 

 94



 

 
a) 
 

 
b) 
 

 
c) 
 

 
d) 
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Fig. 4. a, b,c, d, e, f şi g. Modelul numeric GFS – 
analiză. Temperatura la 850hPa (nuanţe de 
culori): a) 30 iunie 2010, ora 00 UTC; b) 5 iulie 
2010, ora 00 UTC; c) 10 iulie 2010, ora 00 UTC; 
d) 15 iulie 2010, ora 00 UTC; e) 20 iulie 2010, 
ora 00 UTC; f) 25 iulie 2010, ora 00 UTC;         
g) 30 iulie 2010, ora 00 UTC. 
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Unii au pus acest lucru pe seama unei 

cauze  extrem de dezbătute în ultima 
perioadă de timp şi de bine cunoscute, 
încălzirea globală ca urmare a schimbărilor 

climatice, ce determină o amplificare a 
fenomenelor meteo extreme (secete, 
inundaţii, temperaturi extreme etc) în unele 
regiuni ale globului. În acelaşi timp, 
cercetătorii ruşi afirmă că temperaturile 

 
a)                                                                           b) 

 
c) 

Fig. 5. Modelul numeric GFS - analiză. Topografia absolută la 500hPa (dmgp, linii albastre) şi 
temperatura aerului la 850 hPa (nuanţe de culori) : a) 5 august 2010, ora 12 UTC; b) 10 august 2010, ora 
12 UTC; c) 15 august 2010, ora 12 UTC. 
 
 

 

 
 
Fig. 6. Harta cu valorile maxime ale indicelui ITU în perioada 1-17 august, valorile colorate cu galben 
indicând localităţile unde, aproape zilnic la amiază, s-a atins sau depăşit pragul critic de 80 de unităţi. 
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ridicate care au afectat ţara    nu reprezintă 
încă o dovadă a schimbărilor climatice. 
Există însă şi alte păreri, precum cea a 
meteorologului britanic Michael Blackbern, 
care consideră canicula din Rusia şi 
inundaţiile catastrofale din Pakistan absolut 
anormale şi având o cauză comună – blocajul 
curenţilor jet. În opinia specialistului, 
curenţii de aer de mare altitudine, cunoscuţi 
sub numele de „curenţi jet” (jet streams) se 
deplasează cu o viteză care depăşeşte de până 
la şase ori pe cea a vânturilor de la suprafaţa 
terestră. Curenţii jet (cel rece-polar şi cel 
cald-tropical), care circulă de la vest la est, 
pot oscila şi de la nord la sud, formând aşa 
numitele unde Rossby, asemănătoare 
valurilor de la suprafaţa unei ape. Undele 
Rossby realizează cea mai mare deplasare 
meridională de mase de aer - cald spre Pol, 
respectiv rece spre Ecuator. Câteodată, 
acestea pot fi staţionare sau chiar 
„retrograde”, adică se pot deplasa invers, de 
la est la vest. În situaţia în care staţionează, 
anumite regiuni ale emisferei pot suferi de o 
vreme excesiv de caldă sau excesiv de rece 
pe o perioadă îndelungată. Meteorologii 
numesc acest tip de circulaţie atmosferică 
„de blocaj”, reprezentată în figura 7.  

 
3. CONCLUZII 
 
Dacă ne raportăm la valorile maxime 
absolute de temperatură înregistrate în acest 
sezon cald, atât în ţară, cât şi la Bucureşti, 
vom observa că valorile acestora nu le 
depăşesc pe cele din ultimii 5 ani, deci putem 
afirma că această vară se poate înscrie ca una 
cu un regim termic apropiat de cel 
NORMAL. 
2010   39,1°C Bechet        38,1°C Buc-Filaret 
2009   39,9° C Zimnicea   37,8°C Buc-Filaret 
2008   39,4°C Jimbolia     39.0°C Buc-Filaret 
2007   44,3°C Calafat       41,8°C Buc-Filaret 
2006   39,1°C Zimnicea    37,4°C Buc-Filaret 

 
ATIPICE pentru vara anului 2010 au 

fost : 
 perioada prelungită de instabilitate, 

începută în ultima decadă a lunii iunie, 
care s-a manifestat, cu mici întreruperi, 
pe parcursul lunii iulie (determinând 
inundaţii rapide în regiunile nordice, 
nord-estice şi centrale), şi care a fost 
prezentă inclusiv în  intervalul mai cald 
din prima jumătate a lunii august.  
 perioada lungă de caniculă asociată cu 

 
 

Fig. 7. Blocajul curenţilor jet. 
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disconfort termic pentru regiunile sud-
estice, ce nu s-a datorat influenţei 
dorsalei nord-africane. 

 
În concluzie, caracteristica vremii din 

mai mult de jumătate din sezonul cald       
(20 iunie – 15 august) al anului 2010 a fost 

determinată de dorsala caldă extinsă    
dinspre Asia Mică. Prin blocarea sa, aceasta  
a indus o instabilitate prelungită, iar spre 
sfârşit prin retrogradarea sa către vest a 
favorizat apariţia de zile consecutive de 
caniculă şi disconfort în regiunile 
extracarpatice. 
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Rezumat: Între fenomenele meteorologice periculoase care produc efecte negative în 
economie şi în activitatea socială, un loc important îl ocupă intensificările vântului asociate 
cu fenomenele convective severe (ecouri arcuite, linii de vijelie). 
Chiar dacă fenomenele meteorologice cu efecte periculoase nu pot fi evitate, acestea fiind 
fenomene naturale, ele pot fi, totuşi, anticipate şi anunţate factorilor  instituţionali de 
decizie sau mass-media. 
Acesta este şi motivul pentru care în lucrare ne-am  propus să identificăm condiţiile 
sinoptice care au condus la apariţia cazului de vreme severă (vijelie) de la Bucureşti, din 
data de 2 iunie 2009, precum şi să analizăm evoluţia dinamică generatoare a unor astfel de 
cazuri. Totodată, s-a urmărit identificarea unor structuri radar (curenţi ascendenţi, 
descendenţi, zone de convergenţă sau de divergenţă), pentru  creşterea intervalului de timp 
dintre emiterea avertizării nowcasting şi producerea efectivă a fenomenului. 
 
Cuvinte cheie: vreme severă, vijelie, forfecarea vântului, analiză radar, date de aerosondaj 

 
 
 
 

1. INTRODUCERE 
 
Pe teritoriul ţării noastre, frecvenţa şi viteza 
vântului sunt determinate de variaţiile lunare 
şi anotimpuale ale circulaţiei generale a 
atmosferei. Frecvenţa zilelor în care viteza 
vântului depăşeşte 16 m/s este în strânsă 
corelaţie cu prezenţa fronturilor atmosferice 
şi cu particularităţile locale ale formelor de 
relief. Cel mai mare număr de zile cu vânt 
tare se înregistrează în intervalul noiembrie – 
aprilie şi, în proporţie mai mică, în sezonul 
cald, în condiţii de atmosferă puternic 
instabilă şi de dezvoltare a norilor 
Cumulonimbus până la înălţimi de peste 
10.000 m. 

Cele mai mari viteze maxime ale 
vântului, care pot depăşi 40 m/s, se 
înregistrează la munte – în zonele degajate, 
dar şi în cea mai mare parte a Podişului 
Moldovei, în sud-vestul Banatului şi, pe 
areale mai restrânse, în Câmpia Română, 
nordul Dobrogei şi pe litoral. 

La munte, la peste 2500 m altitudine, 
viteza vântului poate fi mai mare de 70 m/s. 
Viteze mari ale vântului, care pot depăşi     

60 m/s se înregistrează în Depresiunea 
Oraviţa, în Depresiunea Braşov şi în Câmpia 
Buzăului, iar pe litoralul Mării Negre  
acestea pot depăşi 45 m/s. Când viteza 
vântului este foarte intensă, de peste 10 m/s, 
şi se manifestă într-un interval scurt de   
timp, fenomenul se încadrează în categoria 
vijeliilor sau furtunilor, în timpul cărora 
vântul atinge uneori viteze de 40-45 m/s, 
adică 145-160 km/h. 

Vijeliile au loc în urma creşterii bruşte    
a presiunii atmosferice cu 2 până la 6 mb şi  
a scăderii temperaturii cu până la 14-15°C. 
Cele mai multe vijelii se produc la trecerea 
unui front atmosferic rece, atunci când 
contrastul dintre masa caldă şi cea rece     
este de cel puţin 6-8°C, putând ajunge până 
la 10-14°C şi când variaţia presiunii 
atmosferice este de 2-5 mb sau chiar mai 
mare. 

În funcţie de lăţimea benzii frontale, 
fenomenul de vijelie se poate desfăşura pe 
durate de la 2-3 min, până la 35-40 de min şi 
poate fi însoţit de manifestări electrice şi 
ploaie cu caracter de aversă, uneori chiar 
torenţială. Vijeliile de pe linia frontului rece 
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se produc cel mai frecvent în lunile de vară, 
mai rar în cele de toamnă şi primăvară şi 
aproape deloc în cursul iernii. 

În afara vijeliilor provocate de trecerea 
unui front atmosferic rece, acestea mai pot 
apărea în zilele cu instabilitate atmosferică 
mare, în aceeaşi masă de aer cald şi umed, 
sub nori Cumulonimbus cu mare dezvoltare 
verticală, fiind însoţite aproape întotdeauna 
de ploaie cu caracter de aversă, de descărcări 
electrice şi, de foarte multe ori, de grindină. 
Vijeliile care au loc în zilele cu instabilitate 
atmosferică mare se produc, în proporţie de 
90%-95%, în lunile iunie, iulie şi august şi de 
foarte puţine ori în restul anului. 

În funcţie de natura solului din zona   
în care se produce vijelia, în prima fază       
are loc un transport de praf în imediata  
apropiere a solului. La noi, acest transport   
de praf se produce, de obicei, în Oltenia şi   
în Muntenia. 

Deşi vijeliile determinate de trecerea 
unui front atmosferic pot să dureze până      
la câteva zeci de minute, în funcţie de 
lăţimea benzii frontale, vijeliile de sub norii 
Cumulonimbus foarte rar depăşesc 10 min. 
În marea lor majoritate, acestea se produc 
ziua şi doar în rare situaţii noaptea. 

Teritorial, zonele cele mai afectate    
de vijelii sunt Muntenia (judeţul Teleorman), 
urmată de Crişana (judeţul Arad), Banat 
(zona Oraviţa), sud-estul Transilvaniei şi 
Moldova. 

În acestă lucrare ne-am  propus să 
identificăm condiţiile sinoptice care au 
condus la apariţia cazului de vreme severă 
(vijelie) de la Bucureşti, din data de 2 iunie 
2009, precum şi să analizăm evoluţiile 
dinamice care generează astfel de cazuri. 
Totodată, s-a urmărit identificarea unor 
structuri radar (curenţi ascendenţi, descen-
denţi, zone de convergenţă sau de 
divergenţă), pentru a mări intervalul de    
timp dintre emiterea avertizării nowcasting  
şi producerea efectivă a fenomenului. 

În acest scop am utilizat date satelitare, 
imagistică radar, date furnizate de modele 
GFS,  precum şi date de aerosondaj. 

În data de 2 iunie 2009, începând       
cu ora 12 UTC, frontul rece aşteptat era   
activ în partea de vest a Munteniei, staţiile 
meteorologice din Oltenia semnalând 
fenomene orajoase frecvente pe arii relativ 
extinse şi precipitaţii însemnate cantitativ 
(Drobeta Turnu Severin 10 l/mp în 30 min, 

Calafat-11 l/mp în 30 min, vânt la rafală     
de 8 m/s şi grindină). Sistemul frontal şi-a 
continuat deplasarea de la vest la est, 
generând în Muntenia fenomene de vreme 
severă (Câmpulung Muscel-31 l/mp în 1 h, 
Piteşti-21 l/mp în 1 h, 20 min şi vânt la  
rafală de 15 m/s (60 km/h), Stolnici-11 l/mp 
în 30 min, Turnu Măgurele-23 l/mp în 1 h,      
30 min şi vânt de 12m/s (aprox 45 km/h), 
Zimnicea – rafala de 10 m/s (36 km/h). În 
jurul orei 17 UTC, sistemul frontal a atins 
limita vestică a Municipiului Bucureşti, 
staţiile Filaret şi Băneasa raportând oraje,  
dar viteze ale vântului mici (2 m/s, respectiv       
3 m/s). Datorită unor dezvoltări verticale 
locale, situaţia s-a agravat, la ora 17:50 UTC 
staţia Filaret raportând 11 l/mp în 10 min     
şi un vânt la rafală de 20 m/s (72 km/h), iar 
staţia Băneasa  – 14 l/mp în 20 min  şi un 
vânt la rafală de 10 m/s (36 km/h). La ora     
18 UTC, staţia Afumaţi raporta 13 l/mp       
în 20 min şi un vânt de 15 m/s la rafală     
(aprox 55 km/h). După cum se observă, 
durata fenomenelor a fost de aproximativ 1 h. 
Cantităţile de apă înregistrate pe parcursul 
întregului episod au fost relativ mici, acest 
lucru datorându-se vitezei mari de deplasare 
a sistemului frontal, însă pagubele majore   
au fost provocate de intensificările vântului. 
Mass-media a relatat pe larg amploarea 
acestora – 250 de copaci dezrădăcinaţi, care, 
în cădere, au avariat autoturisme şi au rupt 
linii de înaltă tensiune, în timp ce vântul a 
smuls acoperişuri. Trebuie semnalat faptul  
că în zona oraşului Bucureşti aceste efecte   
s-au produs datorită canalizării vântului     
de-a lungul străzilor, în unele zone viteza 
vântului depăşind 72 km/h. 

 
 

2. CONDIŢIILE SINOPTICE ŞI PARA-
METRII DE VREME SEVERĂ 

 
La nivelul solului se observă un câmp de 
presiune scăzut peste jumătatea de est a 
Europei şi peste Peninsula Iberică. Un   
talveg de altitudine de undă scurtă       
creează condiţii de ascendenţă puternică 
deasupra nord-estului Spaniei, în sudul 
Scandinaviei, precum şi în Italia, până      
spre Moldova (de-a lungul pantei ascendente 
a talvegului de altitudine) şi în jurul   
nucleului rece de altitudine, în disipare, ce   
se întinde dinspre Polonia, spre nord-est  
(Fig. 1). 
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Din analiza satelitară (Fig. 1) se poate 
remarca linia netedă de demarcaţie între aerul 
rece şi cel cald (ceea ce semnifică prezenţa 
curenţilor ascendenţi puternici), precum şi 
înălţimile mari ale norilor.  

Totodată, în această regiune se 
remarcă o instabilitate moderată, precum      
şi o forfecare şi o ascendenţă puternică. 
Modelul GFS prognozează MLCAPE 
>1000J/Kg şi ICAPE >2 MJ/m2 în partea 
stângă a regiunii de ieşire a curentului jet,   
de 40 m/s (Fig. 2 şi 3). 

În timp ce DLS (deep layer shear)   
este de 15-20 m/s (vezi Fig. 3) în aria cu 
instabilitatea cea mai pronunţată, GFS 
prognozează valori ale lui SREH în       
stratul 0-3km cuprinse între 150-400 m2/s2 
creându-se astfel condiţii de apariţie a 
supercelulelor, cu posibilitatea generării  
grindinei de dimensiuni foarte mari şi a 
rafalelor puternice de vânt. 

 Valori ale  lui LCL (lifted condensed 
level) sub 1000 m măresc şansele de   
apariţie a tornadelor. Celulele convective 
iniţiale pot forma împreună una sau mai 
multe MCS (Mesoscale Convective 
Systems), care, într-un mediu cu e >15K 

şi profile ale vântului favorabile propagării 
retrograde pot da naştere la vânturi foarte 
puternice. La nivelul solului, contrastul 
termic între zonele de răsărit ale României   
şi cele vestice era relativ mare, de peste 
10ºC, datorită pătrunderii unei mase de      
aer continental polar în centrul Europei   
(Fig. 4). 

Sondajul de la ora 12 UTC indică o masă 
de aer relativ stabilă, asociată cu prezenţa 
jetului de altitudine chiar în zona sondajului. 
Din sondaj putem observa masa de aer uscat 
din altitudine şi una relativ umedă la sol. 
(Fig. 5) 

   
 
Fig. 1. Situaţia sinoptică la sol şi în altitudine (stânga) şi imaginea satelitară la ora 17 UTC (dreapta). 
 

 

     
 
Fig. 2 şi 3. Divergenţa şi viteza vântului la nivelul de 300hPa (stânga); Forfecarea vântului DLS 
(dreapta). 
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3.  ANALIZA RADAR ŞI SATELITARĂ 
 

În jurul orei 17 UTC, sistemul frontal 
atinsese limita vestică a municipiului 
Bucureşti şi se manifesta prin fenomene 
electrice la staţiile Filaret şi Băneasa, dar 
vânt slab, cu viteze de 2 – 3 m/s. Contrastul 
termic mare a determinat dezvoltări verticale 
locale. La ora 17:50 UTC, la staţia Filaret au 

căzuseră 11 l/mp în 10 min, iar vântul s-a 
intensificat, ajungând la 20 m/s la rafală. În 
acelaşi timp, la Băneasa s-au înregistrat      
14 l/mp în 20 min şi vânt de 10 m/s la rafală. 
După numai 10 min, la Afumaţi cantitatea de 
apă căzută a fost de 13 l/mp în 20 min, iar 
vântul s-a intensificat până la 15 m/s la 
rafală. După cum se observă, durata 
fenomenelor a fost de aproximativ 1 h.  

 

  
 
Fig. 4. SREH (stânga) şi sondajul aerologic de la ora 12 UTC (dreapta). 
 
 

    
 

    
 

Fig. 5. Evoluţia liniei de vijelie prin prisma modificărilor la nivelul solului, la orele 15-18 UTC. 
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Cantităţile de apă înregistrate pe 
parcursul întregului episod au fost relativ 
mici, acest lucru datorându-se vitezei mari de 
deplasare a sistemului frontal şi aerului foarte 
cald din faţa acestuia. 

Trebuie semnalat faptul că în zona 
Capitalei aceste efecte au fost generate de 
canalizarea vântului de-a lungul străzilor, 
astfel încât, în unele zone, viteza vântului a 
depăşit 72 km/h. 

Analiza câmpului de reflectivitate 
arată generarea unor structuri convective 
disparate pe linia frontului, cu reflectivităţi 
ce depăşesc pragul de 50dBZ (Fig. 6). 
Trebuie spus că celulele individuale s-au 
coagulat într-un sistem convectiv 
mezoscalar. Acest lucru este vizibil în 
figurile  6 şi 7. 

Analiza radar şi cea satelitară indică 
faptul că ne aflăm în prezenţa unui sistem 

 

 
 
Fig. 6. Câmpul de reflectivitate la radarul Bucureşti. 
 

 

Fig. 7. Secţiune verticală printr-un sistem convectiv liniar. 
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convectiv mezoscalar liniar (MCS liniar) sau 
squal line (linie de furtună). O astfel de 
structură constă în apariţia unor sisteme 
convective individuale de-a lungul unei 
frontiere (în cazul nostru, această frontieră  
este reprezentată de frontul rece care a 
evoluat de la vest la est). Sistemele 
convective individuale pot fi chiar mai multe 
ecouri arcuite. Astfel de structuri au mai fost 
semnalate în literatura de specialitate. 
Modelul conceptual al unei astfel de structuri 
este prezentat în figura 7. 

Caracteristica unui asemenea sistem 
este prezenţa a doi curenţi de intrare distincţi: 

un curent ce intră prin partea din faţă a 
furtunii şi urcă spre nivelele superioare, 
părăsind furtuna prin partea sa posterioară, şi 
un al doilea curent de intrare situat la nivele 
medii, care o traversează dinspre partea 
posterioară spre cea anterioară. În sistemele 
foarte dezvoltate, curentul de intrare 
posterior rămâne la nivel mediu până în 
partea anterioară, unde coboară brusc, 
iniţiind frontul de rafală extrem de puternic. 
De remarcat asemănarea foarte mare dintre 
această secţiune prin sistem şi secţiunea radar 
din figura 8. 

 

 

 

 
 
Fig. 8. Evoluţia liniei de vijelie prin prisma secţiunilor verticale prin câmpul de viteze Doppler. 
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4. EFECTE LA SOL 

“O furtună puternică s-a declanşat marţi 
seară, în jurul orei 20:30, în Bucureşti. Ploile 
abundente şi vijelia au afectat reţeaua de 
curent electric, traficul rutier, feroviar şi 
aerian, precum şi reţelele de telefonie mobilă. 
În cartierul Rahova a căzut şi grindină.     
Mai mulţi copaci au fost rupţi pe DN1     

între Băneasa şi Casa Presei, dar şi în 
cartierul Militari şi pe Şoseaua Kiseleff. O 
femeie a fost rănită, după ce un copac a   
căzut peste maşina în care se afla. Incidentul 
s-a petrecut în Sectorul 1 al Capitalei. 
Potrivit directorului Ambulanţei Bucureşti, 
victima a fost transportată de urgenţă la   
spital şi se află în stare bună.” 
 

   
 

   
 

                

Fig. 9. Relatări mass-media 
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5. DISCUŢII ŞI CONCLUZII 
 

Din punct de vedere operativ, este greu de 
anticipat cu mult timp înainte momentul şi 
locul de dezvoltare a  celulelor convective 
noi pe linia frontului.  

În cazul de faţă, dezvoltarea unei     
noi celule a început la circa 20 km de   
radarul Bucureşti. Faptul că iniţierea 
dezvoltării a avut loc la o distanţă mică de 
radar a făcut ca ecourile să fie observate cu 
întârziere. Din aceste motive, avertizarea 

radar s-a emis cu doar 30 min înainte de 
producerea fenomenelor.  

În concluzie, de o reală importanţă     
în dinamica fenomenului convectiv, a liniei 
de vijelie, sunt secţiunile verticale realizate 
cu radarul în banda C (5cm) de la Bucureşti, 
atât în câmpurile de reflectivitate, cât şi în  
cel de viteză Doppler radială. Aceste secţiuni 
oferă informaţii despre distribuţia verticală   
a ecourilor, a curenţilor ascendenţi şi 
descendenţi şi a intensităţii lor şi implicit a 
severităţii fenomenului convectiv. 

 
 
 

BIBLIOGRAFIE 
 

 
Atlas climatologic al RSR.(1966): Comitetul de Stat al Apelor, Institutul Meteorologic 

Bucureşti. 
Clima României.(2008): Editura Academiei Române. 
Emanuel, K.A., 1997: Atmospheric convection, Oxford University Press, 883. 
Lenning, E., 3 August 1998: An Evaluation of WSR-88D Severe Hail Algorithms along the 

Northeastern Gulf Coast. 
http://www.estofex.org. 
Ananova, L.G., V. P. Gorbatenko, and I. A. Lukovskaya, July, 2007: Radar characteristics of 

convective clouds during squalls in the southeastern part of western Siberia. Russian 
Meteorology and Hydrology, 32, No. 7. 

Tuomi T.J. and A. Mäkelä, December 4, 2008: Thursday, Flash Cells in Thunderstorms. 
Springer Netherlands, doi: 10.1007/978-1-4020-   9079-0. 

 

http://www.springerlink.com/content/?Author=V.+P.+Gorbatenko
http://www.springerlink.com/content/?Author=I.+A.+Lukovskaya
http://www.springerlink.com/content/k26u545g1222m472/?p=5aba889b44de462b9b676a869fdaf882&pi=17
http://www.springerlink.com/content/k26u545g1222m472/?p=5aba889b44de462b9b676a869fdaf882&pi=17
http://www.springerlink.com/content/120692/?p=5aba889b44de462b9b676a869fdaf882&pi=0
http://www.springerlink.com/content/120692/?p=5aba889b44de462b9b676a869fdaf882&pi=0
http://www.springerlink.com/content/w135u36w8t0k/?p=5aba889b44de462b9b676a869fdaf882&pi=0
http://www.springerlink.com/content/?Author=Antti+M%c3%a4kel%c3%a4
http://www.springerlink.com/content/m33j36n855184068/?p=9cc0d9fc06ef45febaffe88279b9a691&pi=30



	Page 1
	Page 2
	revista stiintifica_2011.pdf
	Page 1
	Page 2

	revista 2011_Aurora BELL_final 18 feb 2011.pdf
	2. A  ŞTI CE SĂ PREDAI
	3. ABORDĂRI PENTRU CREŞTEREA COMPETENŢEI PRIN PREGĂTIRE PROFESIONALĂ
	4. COMPETENŢA ÎN DOMENIUL PROGNOZEI IMEDIATE A FURTUNILOR CONVECTIVE ŞI CONŢINUTUL CURSULUI
	5. ABORDĂRI AUTENTICE ALE PREGĂTIRII
	6. ACŢIUNI
	7. EVALUAREA
	8. CONCLUZIE
	Mulţumiri:  Aria de competenţă despre    care este vorba în lucrarea de faţă reprezintă o adaptare a celei puse la punct de către Centrul de Pregătire Profesională din cadrul Serviciului Meteorologic al Australiei,      mai ales graţie activităţii lui Ian Bell,    Roger Deslandes si Harald Richter, precum  şi a previzioniştilor de vreme severă şi cercetătorilor australieni (Bannister et all. 2008).

	coperta revista 2011_ISSN.pdf
	Page 1




