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Rezumat: Manifestările de vreme severă au un impact negativ asupra vieţii economice şi    
sociale. Lucrarea tratează o astfel de situaţie, în zona municipiului Rm. Vâlcea în după-amiaza 
zilei de 1 iunie 2012, când instabilitatea atmosferică a fost accentuată, fenomenele meteorologice 
extreme fiind determinate de un sistem convectiv mezoscalar, dezvoltat în faţa frontului rece. În 
aproximativ trei ore cantităţile de precipitaţii căzute au totalizat 70 l/mp, fapt care a dus la 
inundarea unor cartiere ale municipiului şi blocarea traficului rutier pentru câteva ore. Ca urmare a 
aşezării geografice, în unele zone ale oraşului s-au format torenţi ce au pus în pericol chiar viaţa 
mai multor persoane. 
 
Cuvinte cheie: ploi torenţiale, inundaţii rapide 
 
 

1. INTRODUCERE 
 
Prima lună calendaristică de vară se 
caracterizează printr-o alternanţă de zile însorite 
şi călduroase cu altele noroase şi reci, când    
într-un interval de numai câteva ore cantităţile 
de apă înregistrate se pot apropia sau pot   
depăşi valorile medii multianuale ale lunii 
respective. 

În luna iunie, pe aproape întreg teritoriul 
ţării se înregistrează cele mai mari cantităţi de 
precipitaţii din tot cursul anului (Clima 
României, 2008). În zona subcarpatică a 
Olteniei, valorile medii multianuale pentru luna 
iunie sunt cuprinse între 80-100 l/mp. 

Cantităţile însemnate de precipitaţii 
specifice lunii lui cireşar se datorează în 
principal activităţii intense a dorsalei 
anticiclonului Azoric, ce aduce un aflux de aer 
umed oceanic care la contactul cu aerul tropical 
ce acoperă şi zona ţării noastre determină 
producerea unor precipitaţii deosebit de 
abundente. Acestea pot fi rezultatul traversării 
zonei analizate de către fronturile  atmosferice 
(sau de periferiile acestora) sau factorilor locali 
care pot determina dezvoltări verticale 
considerabile generatoare de ploi torenţiale. 

Din punct de vedere teoretic, în studiul 
ploilor torenţiale se utilizează criteriul Hellmann 
care ţine seama de durata totală, intensitatea 
medie şi cantitatea de apă căzută (Donciu, 1929, 
Bogdan,1999). Conform acestiu criteriu, ploile 
torenţiale care cad pe teritoriul României sunt 
dependente de altitudine, forma de relief, rolul 

de blocaj orografic al Carpaţilor faţă de 
advecţiile de aer umed şi faţă de radiaţia solară 
ca şi de alte condiţii locale şi de timp. 
Intensitatea medie a ploilor torenţiale este 
caracteristica principală a acestora; ea scade 
treptat cu altitudinea până la 3 mm în regiunile 
de munte înalte. După criteriului lui Hellman, o 
ploaie este torenţială dacă intensitatea ei medie 
este de 0.2 mm/min şi excesiv de torenţilă dacă 
intensitatea medie a acesteia este 0.45 mm/min, 
pe parcursul a 121-180 minute. 

Un factor principal care influenţează 
repartiţia cantitativă a precipitaţiilor îl constituie 
caracteristicile fizico-geografice ale zonei 
respective. Municipiul Rm. Vâlcea este aşezat în 
nord-estul Olteniei, în Subcarpaţii Getici, la o 
altitudine de 237 m, pe terasele albiei majore a 
râului Olt, care sunt evidenţiate mai mult în 
partea de vest, deoarece în zona estică dealurile 
coboară până aproape de firul apei (fig. 1). 
 

Fig. 1. Aşezarea geografică a municipiului                  
Rm. Vâlcea 
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Ziua de 1 iunie 2012 la Rm. Vâlcea a 
debutat cu o vreme frumoasă, vânt slab, la 
început din sector nordic, apoi predominant 
sudic, cu valori termice normale pentru început 
de vară (o temperatură minimă de 12 grade).  În 
jurul orei 10.00 UTC, pe zona subcarpatică   
apar primele cumulizări şi primele descărcări 
electrice. Sistemul convectiv a continuat să se 
dezvolte şi să se deplaseze spre est. La ora  
11.00 UTC s-au semnalat primele averse însoţite 
de descărcări electrice, intensificări ale vântului 
şi grindină de mici dimensiuni (5mm), până la 
ora 12.00 UTC înregistrându-se 30 l/mp. Ploaia 
a continuat şi în următoarea oră s-au mai 
înregistrat 30 l/mp şi grindină de 10 mm. Încă 
10 l/mp s-au înregistrat până la ora 14 UTC, 
apoi fenomenele au diminuat.  

 
 

2. DATE ŞI METODE 
 

Pentru această lucrare au fost reanalizate   
hărţile de presiune la nivelul mării precum şi 
hărţile de suprafaţă izobarică de la nivelul de 
300 hPa, 500 hPa, 850 hPa ale modelelor 

ECMWF, ALARO şi COSMO, imagini 
RADAR şi satelitare, precum şi estimări ale 
modelului ESTOFEX. 
 

 
3. REZULTATE 

 
În data de 1 iunie 2012 ora 06 UTC,  la     
nivelul solului, peste Europa Nordică, Centrală 
şi Estică acţiona un vast câmp   ciclonic, cu un 
nucleu de 1005 hPa deasupra Poloniei, al cărei 
front rece era prezent la vest de România      
(fig. 2a). În troposfera medie se păstrează confi-
guraţia de la nivelul solului, evidenţiindu-se 
talvegul de undă scurtă corespunzător nucleului 
ciclonic de la suprafaţă (fig. 2b).   

Poziţionarea axei jetului în apropierea 
nucleului depresionar de la suprafaţă, perpen-
diculară pe linia frontului, indică faptul că acesta 
este în dezvoltare (fig. 3a). În faţa frontului rece 
s-a dezvoltat un sistem convectiv mezoscalar 
care a determinat precipitaţiile din zona subcar-
patică, implicit municipiul Rm. Vâlcea. După    
6 ore se observă deplasarea frontului către est 
(fig. 3b). 

   

Fig. 2. Model numeric ECMWF,  baza 1.06.2012 ora 00UTC valabil pentru 1.06.2012 ora 06UTC; a) Presiunea 
la nivelul mediu al mării (izolinii verzi şi maro) şi temperatura la nivelul de 850 hPa; b) Geopotenţialul (linii 

negre) şi T la 500 hPa 

   

Fig. 3. METEOSAT WV 6.2, a) izotahe-galben la nivelul 300 hPa, presiune la nivelul mării-negru 1.06.2012 ora 
06 UTC ; b) presiune la nivelul mării-negru 1.06.2012 ora 12 UTC 
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La nivelul de 500 hPa, la ora 09 UTC 
România se afla în câmp de geopotenţial    
relativ scăzut, zona analizată situându-se sub 
influenţa unui talveg de geopotenţial cu o uşoară 
difluenţă a izohipselor, favorizând mişcări 
ascendente puternice. Observăm la nord-vest   
de ţara noastră un gradient accentuat al 
izohipselor şi o pătrundere de aer mai rece,   
ceea ce sugerează traversarea zonei analizate   
de periferia unui front rece (fig. 4 a, b, c). 

Prezenţa periferiei frontului rece o 
regăsim şi pe hărţile de topografie barică de la 
850 hPa, unde  în intervalul 09 – 15 UTC se 

observă scăderea uşoară a valorilor câmpului   
de geopotenţial, advecţia rece din nord-vestul 
ţării şi deplasarea axei talvegului de geopotenţial 
spre est (fig. 5 a, b, c). 

Analizând câmpul de presiune la nivelul 
solului, la ora 09 UTC România se afla în   
câmp de presiune relativ scăzută, în primele       
3 ore observând o scădere de aproximativ 4 mb, 
iar în următoarele 3 ore câmpul de presiune 
atmosferică nu are modificări semnificative  
(fig. 6). 

Conform ieşirilor modelului COSMO, 
umezeala relativă la nivelul de 850 hPa era  

      
                          a)                                                    b)                                                         c) 

Fig. 4. Modelul ALARO  bază 1.06.2012 ora 00 UTC la 500 hPa, geopotenţial-negru, temperatura color, valabil 
a)1.06.2012 ora 09 UTC, b) 1.06.2012 ora 12 UTC; c) 1.06.2012 ora 15 UTC. 

     
                            a)                                                         b)                                                    c) 

Fig. 5. Modelul ALARO bază 1.06.2012 ora 00 UTC la 850 hPa, geopotenţial-negru, temperatura color, valabil 
a)1.06.2012 ora 09 UTC, b) 1.06.2012 ora 12 UTC; c) 1.06.2012 ora 15 UTC 

       
                                          a)                                                        b)                                                           c) 

Fig. 6.  Modelul ALARO bază 1.06.2012 ora 00 UTC presiunea la nivelul solului-negru, temperatura la 850 hPa 
color, valabil a)1.06.2012 ora 09 UTC, b) 1.06.2012 ora 12 UTC; c) 1.06.2012 ora 15 UTC 
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peste 80%, vântul era din sector sud-vestic şi     
în nord-vestul ţării se observă prezenţa jetului  
de nivel jos (fig. 7a). La nivelul de 700 hPa 
umezeala relativă era de peste 70%, iar vântul 
avea componentă vestică (fig. 7b).  

Modelul numeric Cosmo valabil pentru 
ora 09 UTC a prognozat valori ale energiei 
potenţiale disponibile – CAPE –de peste       
2100 J/kg pentru sudul Olteniei (fig. 8b), iar 
câmpul MOCON folosit pentru identificarea 
zonelor de umezeală de nivel jos a avut gradienţi 
mari în nordul regiunii, deci şi în zona studiată 
(fig. 8a). 

 

 
a) 

 
b) 

Fig. 7. Model COSMO baza 1.06.2012 ora 00 UTC 
valabil 1.06.2012 ora 09 UTC, a) vânt şi umezeală 

relativa 850 hPa; b) vânt şi umezeală relativa 700 hPa 
 
 

Analizând câmpul de presiune la nivelul 
solului, observăm frontul rece în nord-vestul 
României, Oltenia aflându-se în sectorul cald al 
depresiunii centrate deasupra Poloniei (fig. 9 a). 
În estimarea modelului ESTOFEX se observă un 
raport de amestec de 8...9 g/kg în stratul din 
apropierea solului (fig. 9b). Gradientul termic 
vertical intre 800-600 hpa este de 8 grade. 

 
a) 

 
b) 

Fig. 8. Model COSMO baza 1.06.2012 ora 00 UTC 
valabil 1.06.2012 ora 09 UTC, a) MOCON şi            

b) CAPE 
 

  
a) 

 
b) 

Fig. 9. a) România – analiza presiunii la nivelul 
solului 1.06.2012 ora 11 UTC b) ESTOFEX bază 

1.06.2012 ora 00 UTC valabil 1.06.2012 ora 09 UTC 
raport de amestec 
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În imaginile ETOPS (fig. 10a), COL 
MAX (fig. 10b) şi VIL (fig. 10c) ale radarului 
de clasă C de la Craiova se observă că celulele 
s-au dezvoltat în zona subcarpatică, dar au avut 
înălţimi până la 8500 m, reflectivităţi până la    
40 dBz, VIL de 2 kg/m2, aceste valori nefiind   
în concordanţă cu amploarea fenomenelor care 
s-au produs. 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Fig. 10.  a) E TOPS b) COL MAX c) VIL 
 
 

Analizând produsele radarului de clasă C 
de la Bucureşti imaginile ECHO TOPS surprind 
înălţimi ale vârfului norilor de peste 11000 m 
(fig. 11a), iar în figura 11b se observă 
reflectivităţi mai mari de 45 dBz (BASE 
REFLECTIVITY). Produsul de acumulare de 
precipitaţii, pentru zona analizată estimează 
valori de peste 50 l/mp (fig. 11c). 

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Fig. 11. Radar Bucureşti a) Echo Tops;                    
b) Reflectivităţi; c) Precipitaţii cumulate 
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CONCLUZII 
 
Ploaia torenţială din 1 iunie 2012 din zona 
municipiului Rm. Vâlcea, conform criteriului   
lui Hellman, a avut două intervale excesiv de 
intense (aproximativ 30 mm/h), însoţite de 
căderi de grindină, cu diametrul între 5 şi         
10 mm, după care intensitatea ploii a scăzut 
(aproximativ 10 mm/h). Cantitatea de precipi-
taţii cumulată în 3 ore reprezintă 81% din 
valoarea medie multianuală a lunii iunie (1961-
2010). 
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Apariţia şi dezvoltarea sistemului 
convectiv a fost susţinută de condiţiile 
mezosinoptice (fig. 12) următoare: 

• un aport de umezeală în straturile din 
apropierea  solului; 

• o rotire în sensul acelor de ceasornic în 
profilul vertical al vântului; 

• ascensiunea orografică. 
 

 

Fig. 12. Zona de convergenţă 
 
 

Ploile torenţiale, în funcţie de topografia 
locului, pot avea consecinţe grave asupra solului 
prin eroziune şi spălare de substanţe nutritive, 
modelarea versanţilor prin procese accelerate de 
eroziune care determină adesea o gamă largă de 
procese de versant. Se mai pot produce alunecări 
de teren, prăbuşirea malurilor, inundaţii rapide 

care afectează uneori spaţiile locuite, punând în 
pericol chiar viaţa oamenilor (fig. 13). 

 

 

 

Fig. 13.   Imagini din presă 
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INCEPUT ÎN FORŢĂ A IERNII 2012/2013 ÎN BANAT 
PERIOADA 8-10 DECEMBRIE 2012 CU NINSORI ABUNDENTE, 

VISCOL ŞI GER 
 

Robert-Alexandru BALAZS  

Administraţia Naţională de Meteorologie, România, Centrul Meteorologic Regional Banat Crișana 
robert_a_balazs@yahoo.com 

 
 

Rezumat: În acest studiu de caz am analizat un episod cu fenomene de iarnă severă produsă la 
începutul sezonului rece 2012-2013.  
În prima parte a lucrării am prezentat efectele socio-economice la nivel local, ca urmare a 
ninsorilor şi viscolului din perioada 8-9 decembrie, iar în cadrul studiului de caz analiza sinoptică 
detaliată, aerosondaje, secţiuni transversale şi alţi parametrii meteorologici. 
 
Cuvinte cheie: catabatic, zonă baroclină, alunecare izentropică, Ciclogeneza genoveză. 

 
 
 

1. INTRODUCERE 
 
După cum bine se ştie, iernile din partea de vest 
a ţării sunt mai blânde decât în celelalte regiuni, 
mai mult de atât, perioada în care anotimpul rece 
este mai aspru şi la noi este de regulă a doua 
jumătate a lunilor ianuarie şi februarie. 

Totuşi sezonul rece care a trecut, a fost 
oarecum atipic din acest punct de vedere. 
Finalul primei decade a lunii decembrie 2012 a 
fost marcat de ninsori abundente, fără precedent 
pentru această perioadă a iernii, cel puţin de 
când datează înregistrările meteo.  

Acest episod meteorologic a fost cu atât 
mai marcant cu cât el s-a suprapus cu alegerile 
parlamentare din 09.12.2012.  

Dacă în SUA în 2003 a existat un 
„President’s day blizzard”, iar în Marea Britanie 
cât şi Canada fenomene asemănătoare de 
înzăpeziri au fost numite ” Snowmaggedon”, 
atunci să lăsăm imaginaţia liberă şi să denumim 
acest episode “Zăpada parlamentarelor” sau 
”Alegeri cu viscol”. 

Situaţia la nivel local: 

Stratul consistent de zăpadă care a căzut 
într-un timp scurt a dus la blocarea circulaţiei şi 
închiderea pentru trei ore a autostrăzii 
Timişoara-Arad. Un autocar care sosea din 
Germania a stat în nămeţi între vama româno-
maghiară Cenad şi destinaţia finală Timişoara 
timp de aproape 10 ore. 

Cât priveste scrutinul din 09.12, 200 de 
secţii de votare nu au fost deschise la timp, alte 
14 secţii au fost închise şi s-a cerut sprijinul 

armatei pentru deszăpezirea drumurilor. 
Furnizarea energiei electrice a fost întreruptă în 
cateva localităţi. 

 
 
2. DATE ŞI METODE UTILIZATE 
 
Datele locale: 
• temperaturi, strat de zăpadă, vânt şi 

câmpul vitezelor Doppler au fost furnizate       
de la C.M.R. Banat-Crişana, Biroul Meteo 
(S.M.A.C.), cât şi de pe site-ul meteoromania.ro. 

Datele globale: 
• temperatura apei oceanelor (SST) de la 

NOOA; 
• analiza GFS la nivelul emisferei nordice 

de pe meteociel.fr; 
• analiza GFS la nivelul continentului 

wetter3.de; 
• analiza parametrilor şi a secţiunilor 

transversale (VCS) eumetrain.org;  
• aerosondaje University of Wyoming; 
• traiectoriile de sosire a particulelor de 

aer HYSPLIT Trajectories NOAA. 
 
 
3. STUDIUL DE CAZ 
 
Prezentarea datelor meteo importante din 

perioada analizată: 
• După cum se vede în figura 1, în data de 

09.12, după aproximativ 20 de ore de ninsori 
abundente, în Banat s-a depus cel mai consistent 
strat de zăpadă din ţară, exceptând zona 
montană. În data de 10.12 când ninsorile au 
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încetat, stratul de zăpadă la Timişoara a atins   
33 cm, Jimbolia 36 cm, Banloc 41 cm. Aceste 
grosimi sunt cele mai mari pentru staţiile 
respective în luna decembrie. 

A fost emisă avertizare cod galben de 
fenomene meteorologice periculoase de    
ninsori şi viscol pe teritoriul întregii ţări. În 
curusul zilei de 8.12 C.M.R. Banat-Crişana a 
emis şi avertizări cod portocaliu de fenomene 
meteo periculoase imediate. Ele au acoperit jud. 
Caraş-Severin pentru ninsori însoţite de 
intensificări ale vântului, care la rafală pot 
depăşi 80-90 km/h. 

Alt fenomen sever înregistrat în perioada 
analizată au fost temperaturile extreme de 
scăzute. Media zilnică la Timişoara a fost una 

foarte scăzută, cum se poate vedea în figura 2, 
cu 11 grade mai mică decât media multianuală. 

Câteva valori termice înregistrate în 
dimineaţa zilei de 10.12, când de altfel tot 
regiunea noastră a fost “vârf de lance” în ce 
priveste fenomenele severe: 

– Timişoara  –17,3 grade 
– Sânnicolau Mare –17,5 grade 
– Banloc   –21,4 grade 
– Jimbolia  –22    grade 
 
Analiza situaţiei sinoptice iniţiale: 

Cu exact 24 de ore înaintea declanşării 
fenomenelor, la sol ne situăm în centrul unui 
nucleu anticiclonic care advectează pe sectorul 

 

Fig. 1. Straturile de zăpadă pe 24 ore la 09.12 ora 06.00 respectiv 10.12 ora 06.00. Sursa: meteoromania.ro 

 

 

Fig. 2. Temperatura medie la staţia meteo Timişoara, comparative cu media multianuală (albastru) 
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lui estic mase de aer reci de origine arctică. În 
regiunea noastră temperatura echipotenţială  
(Te) este foarte scăzută, culori albastru-mov în 
figura 3, ce denotă valori mici atât ale 
temperaturii cât şi umezelii, specifice maselor  
de aer arctic. După cum se ştie, Te este o 
combinaţie a temperaturii potenţiale şi umezelii. 

Un alt aspect interesant este dispunerea 
centrilor barici, cu mici nuclee depresionare  
care “gravitează” în jurul anticiclonului centrat 
pe regiunea noastră. Asadar în condiţiile unui 
cer degajat au existat condiţiile favorabile pentru 
producerea minimelor scăzute şi “pregătirea” 
solului pentru depunerea stratului de zăpadă. 

Dar să ne întoarcem câteva zile pentru a 
descrie geneza depresiunii care a produs cele 
mai abundente ninsori din luna decembrie. 
Insula Groelandei fiind acoperită de zăpadă şi 
gheaţă, dar având şi un relief înalt, dezvoltă 

vânturi catabatice foarte reci. În acelaşi timp, 
Atlanticul de Nord este foarte cald în această 
perioadă (anomalie pozitivă a apei de la 
suprafaţa oceanului), după cum bine se vede     
în figura 4. Persistenţa acestei anomalii SST 
pozitive se datorează într-o anumită măsură 
indicelui AMO (Atlantic Multidecadal 
Oscilation). Aceste vânturi catabatice reci, 
pătrund peste masa de apă mult mai caldă şi 
produc evaporaţie la suprafaţa oceanului, ceea 
ce duce la scăderea presiunii. Zona de 
baroclinicitate descrisă este reprezentată în 
figura 4 cu marcaj de culoare verde.  

La data de 05.12 pe fondul baroclinicităţii 
descrise se dezvoltă o depresiune care coboară 
spre continentul European din zona 
Scandinaviei, ghidat fiind de jetul polar care este 
rezultatul gradientului termic de pe partea 
posterioară a talvegului rece ce a pătruns peste 

     
 

Fig. 3. Harta barică de sol şi a temperaturilor echipotenţiale la nivelul Europei, cât şi o comparaţie a structurii 
barice de nucleu anticiclonic înconjurat de centre depresionare cu un angrenaj planetar. Date GFS -wetter3 

 

 

Fig. 4. Anomalia termică a suprafeţei mărilor şi oceanelor (SST Anomaly) date NOAA 
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întregul continent. Săgeata verde din figura 5 
arată direcţia în care s-a deplasat ciclonul. 

Pe partea anterioară a ciclonului dezvoltat 
se produce advecţie caldă dintr-o zonă unde 
oceanul are valori foarte ridicate ale anomaliei 
termice. 

Factorul iniţial care a contribuit la 
pătrunderea acestor mase de aer reci peste 
continentul nostru a fost perturbarea stratosferei 
polare. Această perturbare produce aşa numite 
încălziri bruşte ale stratosferei (SSW – sudden 
stratospheric warming) dar nu prezintă obiectul 
studiului de faţă. 

Drept urmare vortexul polar rece devine 
dezorganizat şi se produce un schimb termic 
pronunţat între regiunile polare şi cele situate la 
latitudini sudice. Acest fenomen se produce  

doar în sezonul rece şi fără o anumită 
regularitate iar modelele de calcul deşi îl pot 
prognoza eficient, există dificultăţi de a ştii cu 
exactitate în care parte a emisferei nordice se 
vor simţi efectele lui.  

Scăderea indicelui AO (Arctic Oscilation) 
este o urmare directă a perturbării regiunii 
polare. 

În figura 6 vedem cum nucleul rece al 
stratorferei prezintă o descentrare faţă de axa 
polului nord. Anomalia barică din Atlanticul    
de Nord este un precursor al unui episod rece   
pe continentul nostru ca urmare a blocării 
circulaţiei de vest. Un astfel de blocaj produce 
episoade de iarnă severă, în special pentru 
Europa de Vest şi Centrală. Această anomalie  
se reflectă în indicele NAO (North Atlantic 

     

Fig. 5. Harta barică de la sol şi geopotenţialul la 500hPa cu topografia relativă (TR) cât şi topografia absolută 
(TA). Perioada 05.21-07.12 

 

   

Fig. 6. Temperatura stratosferei polare la 10hPa în data de 06.12 (stânga), anomalia de geopotenţial la             
500 hPa în data de 09.12 (dreapta) Date GFS- meteociel 
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Oscilation), care este reprezentarea zonală din 
Atlanticul de Nord, al indicelui AO despre care 
am amintit mai sus. 

În figura 7 observăm că în perioada 
analizată valorile celor doi indici sunt negative, 
în special AO a scăzut până la –4. 

Situaţia sinoptică pe parcurs: 

În cursul zilei de 07.12, (fig. 8) dorsala 
Anticiclonului Azoric a pătruns spre Atlanticul 
de Nord, amplificând gradientul termic la 
interfaţa dorsală-talveg din regiunea Canalului 
Mânecii.  

 
 

 
 

Fig. 7. Valorile indicilor oscilaţiei arctice (AO) şi ai indicelui oscilaţiei nord-atlantice (NAO),                   
în perioada analizată. 

 

   

Fig. 8. Reanaliza GFS barică şi de geopotenţial la 500 hPa (TR şi TA); analiza Eumetrain a advecţiei termice la 
700 hPa şi vântul la 500 hPa, suprapus peste imagiena satelitara în IR. 07.12 ora 18.00 UTC 
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Astfel depresiunea în cauză s-a deplasat 
rapid spre sud, până la nordul Munţilor Alpi 
unde atât datorită curgerii peste blocajul 
orografic dar mai ales al ocolirii acestuia, s-a 
regenerat cu rapiditate în Golful Genoa. 

Acest proces este bine cunoscut sub 
denumirea de „Ciclogeneza Genoveză”. 

Din analiza Eumetrain a advecţiei termice 
la 700 hPa observăm un gradient termic 
semnificativ pe partea estică a depresiunii, 
dovadă clară a ciclogenezei în desfăşurare. Tot 
din aceeaşi analiză, botul jetului (left exit) 
coboară pe talveg pentru a oferi suport dinamic 
amplificării depresiunii. 

Formula simplificată a vorticităţii 
potenţiale (Hans Ertel) este: 

 

 
 
 
Presupunem că masele de aer traversează 

Alpii de la nord la sud, caz în care: 
• deasupra lanțului muntos înălţimea 

coloanei de aer H și coeficientul 
Coriolis f (datorită deplasării spre sud) 
scad dar f scade mai puțin, rezultă că 
vorticitatea relativă scade și ca urmare 
avem rotaţie anticiclonică. 

• în aval H crește iar f continuă să scadă, 
rezultă că vorticitatea relativă crește, 
fapt care ar duce la ciclogeneza de 
adăpost din Golful Genoa. 

• ocolirea Alpilor la vest produce curbare 
ciclonică. 

 
Căderea de tropopauză se vede prin 

valorile ridicate ale vorticităţii potenţiale de 
până la 8 PVU (GFS), în corelaţie bună cu 
analiza Eumetrain (fig. 9). Zona frontală se 
observă în secţiune transversală prin gradientul 
pronunţat al izentropelor dar şi după înclinarea 
lor pe verticală. Această zonă corespunde cu 
gradientul PVU maxim, situat la sud de Munţii 
Alpi.  

În cursul nopţii de 08/09.12, (fig. 10), 
caracteristicile generale sunt zona baroclină la 
est de Groelanda care rămâne activă, iar talvegul 
de pe Europa arată tendinţe de desprindere.  

 

 
a) 

 

 
b) 

Fig. 9. Vorticitatea potenţială izentropică pe nivelul 
de Thetae = 320K, ale GFS (a); secţiune transversală 

Eumetrain prin zona marcată cu linie galbenă (b), 
sunt indicate izentropele şi vorticitatea potenţială 

 

Depresiunea s-a regenerat în totalitate la 
sud de Munţii Alpi şi a reluat procesul de 
amplificare datorită pătrunderii peste Marea 
Mediterană şi Adriatică. La nord de Alpi mai 
rămâne un  centru depresionar foarte slab. La 
nivelul de  300 hPa este o zonă de divergenţă 
pronunţată dată de coada benzii de jet 
(divergenţă de  viteză) dar şi o difluenţă a 
izohipselor. Această divergenţă este un factor 
important pentru adâncirea depresiunii la sol 
prin ventilarea coloanei de  aer ascendent sau 
prin aşa numitul „efect de furnal”. Advecţia 
termică la 850 hPa are valori pronunţate pe 
partea anterioară a ciclonului. 

Aerosondajele de la Belgrad din figura 11, 
efectuate la doar 12 ore diferenţă indică 
modificări substanţiale pe toată structura 
verticală a atmosferei.  
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Fig. 10 Situaţia sinoptică la sol, TA şi TR la 500 hPa (stânga); TA, divergenţa şi jetul la 300 hPa (dreapta sus); 
advecţia termică şi TA la 850 hPa (dreapta jos) în 08.12 ora 00.00UTC 

 

      

Fig. 11. Aerosondajul din 07.12 ora 12.00 UTC, respectiv 08.12 ora 00.00 de la Belgrad 

Iniţial avem un regim de subsidenţă cu 
vânt slab în apropierea solului.  

În cursul nopţii, odată cu începerea 
advecţiei calde se produce o inversiune    
termică pronunţată la nivelul de 940 hPa, iar în 
altitudine atmosfera se saturează din cauza 
benzii transportoare calde cu valori ridicate ale 
umezealii. Structura verticală a vântului cu rotire 
în sensul acelor de ceasornic (veering) confirmă 
advecţia de aer cald despre care aminteam. 

 
Situaţia sinoptică la momentul declanşării 

fenomenelor: 
 
În dimineaţa de 08.12, fenomenele meteo 

extreme au început să se facă simţite în sudul 

Banatului, extinzându-se cu rapiditate pe 
întreaga regiune de vest. Vântul a prezentat 
primele intensificări iar ninsorile s-au înteţit. 
Gradientul baric al depresiunii are valori mari   
pe sectorul estic, adică în regiunea noastră     
(fig. 10). Divergenţa la 300 hPa s-a amplificat 
datorită suprapunerii intrării dreapta şi ieşirii 
stânga a două benzi de jet. 

În imaginea satelitară IR al Eumetsat din 
aceeaşi fig. 10, se vede pătrunderea de aer  
uscat, fapt care duce la cumulizări, datorate 
instabilităţii potenţiale. În zona cumulizărilor s-a 
consemnat o frecvenţă ridicată a descărcărilor 
electrice. 
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Situaţia sinoptică la apogeu: 
 
În cursul zilei si al serii de 08.12 (fig. 12) 

zăpada depusă şi intensificările de vânt au 
inceput să creeze primele probleme în 
desfăşurarea normală a activităţilor economice. 
Depresiunea s-a extins şi a cuprins întregul 
bazin al Mării Mediterane cât şi Europa de Sud-
Est. Pe regiunea noastră s-a dezvoltatat un 
talveg depresionar, din sectorul nordic al 
ciclonului, axa lui fiind marcată cu roşu. 
Poziţionarea ciclonului era pe partea din faţă a 

talvegului din altitudine, favorabilă dezvoltării 
în continuare. 

Vitezele verticale la 500 hPa au atins 
valori mari care au depăşit chiar 40 hPa/h, iar 
gradientul vorticităţii potenţiale izentropice este 
maxim pe regiunea noastră, aşadar mişcările 
verticale ascendente sunt favorizate. 

Se mai poate observa  o acumulare de aer 
rece în vestul Rusiei şi nordul Poloniei, aceste 
mase de aer vor avea cale liberă spre Europa 
Centrala şi de Est în momentul în care 
depresiunea se va retrage din zonă. 

     

Fig. 12. Situaţia sinoptică la sol, TA şi TR la 500 hPa (stânga); TA, divergenţa şi jetul la 300 hPa (dreapta sus); 
Imagine satelitară Eumetsat în IR (dreapta jos) 

 

       

Fig. 13. Situaţia sinoptică la sol, TA şi TR la 500 hPa (stânga); mişcări ascendente la 500 hPa (dreapta sus), 
vorticitate potenţială izentropică (dreapta jos) 
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În figura 13 avem un maxim de advecţie 
termică caldă pe sudul Banatului iar căderea de 
tropopauză cea mai pronunţată se află deasupra 
nordului Mării Adriatice, unde coboară până 
spre valori de 700 hPa.  

Imaginea din dreapta a figurii 13 indică 
dispunerea izohipselor la diferite nivele de la sol 
la 300 hPa şi scoate în evidenţă înclinarea 
nucleului ciclonic spre nord-vest cu altitudinea, 
axa ei este marcată cu linie roşie. O astfel de 
înclinare este un semn al continuării fazei active 
al unui ciclon. 

Figura 14 reprezintă secţiunile trans-
versale Eumetrain VCS (Vertical Cross 
Section). Linia verticală roşie este locaţia 
aproximativă a municipilului Timişoara după 
direcţie vest-est, având in vedere că secţiunea 
are orientare sud-nord. Din analiza acestor 
secţiuni reies următoarele aspecte: 

 dispunerea oblică a temperaturii potenţiale 
(culoare neagră) arată zona frontală unde la 
dreapta (nord) sunt masele de aer mai reci iar 
stabilitatea aerului este mare la nivele inferioare. 
În extremitatea stângă adică la sud, se  vede o 

     

Fig. 13. Analiza Eumetrain la 08.12 ora 18.00 UTC. Imaginea din dreapta advecţia termică şi nivelul 
tropopauzei, iar în imaginea din stânga izohipsele la 300, 500, 700 şi 1000 hPa. 

 

      
 

   

Fig. 14. Secţiuni transversale Eumetrain prin linia verde din imaginea satelitară, în perioada 08.12 ora          
12.00 UTC şi 09.12 ora 00.00 UTC. Semnificaţia culorilor izoliniilor sunt specificate în text. 
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regiune de instabilitate ridicată, prin zonele unde 
izentropele sunt concentrice.   

 atât umezeala (verde) cât şi mişcările 
ascendente (albastru deschis) sunt mari, datorită 
frontului cald ce pătrunde pe nivelele medii/ 
superioare ale tropo-sferei, erodând treptat spre 
sol. 

 advecţia termică caldă (roşu) se observă 
pe toate nivelele troposferice şi este maximă în 
regiunea noastră, unde de altfel gradientul 
izentropelor are valori maxime. 

 în cursul nopţii se observă deja advecţia 
rece (albastru) din nucleul talvegului, iar 
advecţia caldă se menţine decuplată de sol 
datorită stabilităţii crescute sub nivelul de       
900 hPa.  

 Încălzirea troposferei superioare dar şi a 
troposferei medii din regiunea de interes, care se 
vede din forma de clopot întors a izentropelor în 
cursul nopţii de 08/09, se datorează căldurii 
latente de condensare eliberate. 

Din aerosondajele efectuate în cursul zilei 
de 08.12 din figura 14, se poate remarca profilul 
saturat pe toată coloana şi valorile ridicate ale 
apei precipitabile. Mai mult de atât, se observă  
o încălzire considerabilă a troposferei medii/ 
joase scoasă în evidenţă printr-o inversiune la         
900 hPa. În profilul vântului avem advecţie 
caldă prin rotirea specifică cu altitudinea şi  
două jeturi troposferice de nivel jos la 900 şi  
700 hPa. În cursul nopţii temperatura 
înregistrează o scădere, fapt care se datorează 
advecţiei reci dar şi evaporării/sublimării 
precipitaţiilor. Vântul slăbeşte în intensitate şi 
capătă o direcţie nordică. 

Imaginea radar din figura 16 arată  
aceleaşi două jeturi troposferice de nivel jos  
cum se vede în aerosondaje, cât şi rotaţia 
vântului cu altitudinea în sensul acelor de 
ceasornic (veering wind). 

În imaginea din dreapta avem prove-
nienţa traiectoriilor particulelor de aer care se 

    

Fig. 15. Aerosondajele de la Belgrad din 08.12 ora 12.00 UTC şi 09.12 ora 00.00 UTC 
 

   

Fig. 16. Imagine al campului de viteze Doppler absolute ale radarului de la Timişoara, traiectoriile de sosire în 
perioada analizată la ale particulelor de aer de la 10 m, 2000 m şi 6000 m 
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deplasează spre locaţia de interes, Timişoara. 
Valorile de 10m (roşu), 2000 m (albastru) şi 
6000 m (verde), sunt altitudinile la care sosesc 
particulele de aer. Cu acest produs se pot 
verifica atât regiunea de provenienţă a maselor 
de aer cât şi modificările de altitudine. 

Observăm cum masele de aer care au sosit 
la nivelele joase au o provenienţă nordică şi au 
fost uşor descendente. Masele de aer care au 
sosit în troposfera medie au o provenienţă 
mediteraneeană şi au intrat într-un proces de 
ascensiune, mai exact de alunecare izentropică 
peste masele de aer mai reci pe care le-au 
întâlnit. Acest ultim fapt menţionat se poate 
observa şi în secţiunile transversale. 

Un al treilea aspect ar fi viteza de 
deplasare a acestor particule, care este în   
funcţie de distanţa între două puncte, de amintit 
că între două puncte distanţa temporală este 
egală. Asadar cu cât distanţa între puncte e mai 
mare cu atât particula de aer a avut o viteză mai 
mare. 

Situaţia sinoptică la final: 
 
Treptat depresiunea slăbeşte în intensitate 

şi se retrage spre est, iar locul ei este luat de o 
dorsală anticiclonică. Talvegul rece se 

poziţionează cu axa peste regiunea noastră cum 
se vede în figura 17. 

Condiţiile de temperaturi minime foarte 
scăzute au fost favorabile dacă analizăm      
figura 18 cu factorii principali care concură      
la acest fenomen. Astfel în cursul nopţii de 
10/11.12 intensitatea vântului a scăzut la vânt 
calm, cerul s-a degajat treptat şi umezeala 
relativă a scăzut la valori de până la 20%. Mai 
mult decât atât, trebuie să luăm în considerare 
stratul consistent de zăpadă acumulat, care după 
cum bine ştim izolează şi împiedică radiaţia 
terestră. 

Secţiunile transversale din figura19 indică 
o creştere pronunţată a stabilităţii atmosferice în 
regiunea de interes, fapt dovedit de gradientul 
mare al izentropelor şi dispunerea lor orizontală. 
În acelaşi timp în regiunea Mării Mediterane 
instabilitatea atmosferică se menţine la valori 
ridicate, cu ascendenţă intensă. 

Aerul este uscat pe toată coloana 
troposferei din zona de interes (izolinii maro 
punctate) iar advecţia termică este una slabă în 
lipsa activităţilor frontale. Mai mult de atât, 
observăm o zonă de divergenţă (linii roşii 
punctate), convergenţă fiind doar în straturile 
superioare peste coloana de aer stabil. 

    

Fig. 17. Temperatura la 850 hPa, temperatura echipotenţială şi umezeala la 700 hPa, 
 în data de 10.12 ora 00.00 UTC 

 

     

Fig. 18. Analiza Eumetsat a vântului la nivelul solului, tipului de nori şi a umezelii relative 
 la data de 10.12 ora 00.00 UTC 
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Fig. 19. Secţiuni transversale Eumetrain cu aceeaşi traiectorie ca în fig. 14, dar la 10.12 ora 00.00UTC 

 

   

Fig. 20. Aerosondajele de la Belgrad din 09.12 ora 12.00 UTC şi 10.12 ora 00.00 UTC 

 

Aerosondajele din figura 20 sunt din 
cursul zilei de 09.12 şi în noaptea de 09/10.12. 
La prima sondare din fig. 20 observăm o uscare 
a troposferei superioare ca urmare a pătrunderii 
uscate „dry intrusion” de pe partea sud-vestică a 
depresiunii. Treptat norii superiori s-au disipat 
(vezi figura 18 cu tipul norilor), rămânând    
doar nori stratus. Tropopauza este mai scăzută 
cu 100 hPa decât la măsurătorile anterioare. 
Vântul scade în intensitate şi se roteşte, căpătând 
o direcţie predominant nordică până la 700 hPa, 
acolo unde şi advecţia rece e pronunţată 

La a doua sondare cu 12 ore mai târziu 
deja se instalează regimul anticiclonic cu aer 
foarte uscat pe toată coloana, iar tropopauza nu 
mai e atât de bine evidenţiată printr-o schimbare 
bruscă a profilului termic. Direcţia vântului este 
din sector nordic până la nivelele superioare ale 
troposferei, iar la sol vântul este calm. 

Observăm totuşi o uşoară încălzire 
deasupra stratului limită planetar din cauza 
subzidenţei şi comprimării adiabatice. În aceste 
condiţii de inversiune, în apropierea solului au 
fost condiţii favorabile pentru scăderea 
temperaturilor minime, asa cum s-a amintit la 
figura 18. 

 
 
CONCLUZII 
 
 Condiţiile la scara emisferei nordice 

(E.N.) sunt esenţiale pentru a prognoza 
producerea unor asemenea episoade de iarnă 
severă. Printre cele mai importante ar fi indicele 
orcilaţiei arctice AO care este o măsură a 
gradului de perturbare a regiunii polare. Un alt 
factor şi de altfel o ramură a indicelui AO este 
numită indicele oscilaţiei nord- Atlantice NAO, 
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care arată anomalia barică a Atlanticului de 
Nord şi gradul de blocare al circulaţiei de vest. 

 Chiar în condiţiile de mai sus la nivelul 
E.N. poziţionarea unui talvegului rece în 
regiunea continentului European reprezintă un 
„ghidaj” pentru cicloni. În sezonul rece, 
talvegurile au o poziţionare preferenţială pe 
uscat datorită gradientului termic pronunţat faţă 
de apa oceanelor. 

 Marea Mediterană este principala sursă 
a ciclonilor care produc ninsori abundente şi 
viscole, cu precădere în sud-estul continentului. 

 Factorul dinamic şi advecţia termică 
pronunţată a jucat rolul principal în amplificarea 
şi ghidarea depresiunii. De remarcat că în acest 
caz au fost valori ridicate de apă precipitabilă 
care pe lângă ninsorile abundente, în sudul 
continentului au produs fenomene convective 
comparabile cu cele din sezonul cald. 

 Condiţii asemănătoare au existat în 
februarie 2011 şi 2012, când deasemenea au fost 
ninsorile cele mai abundente înregistrate în 
regiunea noastră. 
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Rezumat: Depresiunea mediterană intensă care a traversat regiunea noastră și a dus la  precipitaţii 
abundente în perioada 25-27 martie, a produs un fenomen oarecum rar întîlnit. 
Acesta a constat în producerea unei ploi poluate cu praf. Poza din prima figură scoate în evidenţă 
acest fapt (apa din găleata stângă considerabil mai tulbure). Confirmarea a venit şi din partea 
martorilor. 
Asemenea fenomene se produc datorită intensificărilor de vânt după o perioadă mai lungă fără ploi 
sau ca urmare a fronturilor de rafală. Dar această situaţie era exclusă, având în vedere precipitaţiile 
abundente din perioada premergătoare fenomenului. Cauza cea mai probabilă a rămas transportul 
de praf din Nordul Africii (în acest caz din nordul Libiei), peste Marea Mediterană. 
Detectarea provenienţei acestor advecţii de praf se face cu ajutorul imaginilor satelitare cu spectre 
speciale. 
Un fenomen identic s-a produs în Europa Centrală şi de Vest în februarie 2004 (cu precădere în 
Germania), când culoarea norilor a devenit una roşiatică. În urma numeroaselor apeluri înregistrate 
la posturile de radio locale, s-a anunțat cauza fenomenului ca fiind creșterea concentrației de praf 
advectat ca urmare a unei furtuni masive de nisip din Nordul Africii. 
 
 
 

1. INTRODUCERE  
  
Europa se află în zona de influenţă a trei 
principale mase de aer. Acestea sunt masele de 
aer arctice care sosesc din nord şi est, polare 
respectiv temperate oceanice care pătrund 
preponderent din vest, cât şi cele tropicale cu 
pătrundere din sud. Ultima categorie de mase de 
aer este de provenienţă nord-africană şi este în 
general uscată, cu toate că în straturile inferioare 
ale troposferei pot înmagazina umezeală ca 
urmare a traversării Mării Mediterane. 

În cazul unor furtuni de praf intense în 
Nordul Africii (Deşertul Sahara), cantităţi 
însemnate de particule fine de nisip, sub formă 
de praf, pot fi ridicate până în troposfera medie. 
Acest proces se datorează unor ascendenţe 
uscate din interiorul depresiunilor calde. 

Când circulaţia atmosferică este una 
meridională, aceste mase de aer cu conţinut 
ridicat de praf traversează cu rapiditate Marea 
Mediterană şi pătrunde în Europa. Astfel de 
fenomene au fost consemnate în Europa Cetrală 
(Ansmann et al, 2005) dar traiectoria lor poate fi 
mult mai lungă, ele ajungând chiar în SUA, 
sudul Floridei (Sassen et al., 2003). 

Frecvenţa maximă a advecţiilor de praf 
saharian spre Europa Centrală este spre finalul 
anotimpului de primăvară (Barkan et al., 2004). 

2. DATE ŞI METODE 
 
S-au folosit următoarele imagini satelitare de la 
Eumetsat:  

• airmass RGB018 al maselor de aer; 
• dust RGB019 pentru detecţia prafului 

din atmosferă; 
• ash RGB pentru detecţia cenuşei din 

atmosferă; 
• Imagini ai satelitului polar Modis; 
• Analiza vântului la 850 hPa, 700 hPa și 

500 hPa al modelului ECMWF; 
• Modelul SKIRON de prognoză a 

prafului din regiunea euro-atlantică; 
• Traiectoriile pentru detectarea proveni-

enţei maselor de aer, NOAA HYSPLIT 
 
 
3. STUDIUL FENOMENULUI 
 
Modelul pentru prognoza prafului din atmosfera 
SKIRON  a văzut concentraţii de praf în zona 
Banat-Crişanaceea ce corespunde cu relatările 
din teritoriu. Astfel modelul vede praf în 
concentrație  de 3 g/mc. Depunerea umedă este 
între 0-60 mg/mp, ceea ce este o valoare foarte 
scăzută (fig. 1). 
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Depunere umedă de 0 la 
60 mg/mp în zona de vest 

a ţării. 

ZOOM 

 

Fig. 1. Modelul SKIRON de prognoză de detecție a prafului în Europa 
 

Imaginile RGB pentru detectarea prafului 
din atmosferă, indică advecţia meridională de    
la sud spre nord pe sectorul estic al depresiunii 
din Marea Mediterană. Între 18:00 UTC şi  
00:00 UTC din 24.03, figura 2a și b, zonele 
încercuite marchează praful advectat peste mare 
şi se evidenţiază prin culoarea rozalie. 

La 06:00 UTC 25.03, figura 2c,  praful 
este încorporat în banda transportoare caldă 
(warm conveyor belt) din faţa frontului rece, iar 
cu 10 ore mai târziu la 16:00 UTC, figura 2d, 
aerul uscat disipă norii înalţi și ca urmare a 
instabilității potențiale se produce ascendența    
și precipitațiile care spală praful din atmosferă. 
De menționat este faptul că acest praf din     
Dust RGB se poate vedea doar acolo unde cerul 
este degajat și nu culoarea rozalie nu se 
suprapune cu formațiunile noroase. 

Alte imagini grăitoare în figura de mai sus 
sunt cele oferite de Eumetsat spectrul RGB de 
cenuşă, unde culoarea prafului din atmosferă 
este una asemănătoare cu cea din Dust RGB, cât 
şi satelitul polar MODIS care nu e spectru 
pentru detectarea prafului dar datorită rezoluției 

ridicate se poate observa o nuanță albicioasă 
(fig. 3). 

Cauza acestei advecţii este circulaţia 
sudică produsă de un ciclon vast din bazinul 
Mării Mediterane. Acest ciclon s-a format ca 
urmare a unei structuri specifice de iarnă cu un 
talveg rece, pronunţat și stabil, ce a pătruns 
peste marea majoritate a continentului european. 

Astfel modelele ECMWF şi ALARO 
indică pe sectorul estic al ciclonului, jet pe 
direcţie sud-nord la nivelele 850 hPa şi 700 hPa 
şi 500 hPa, prin urmare avem o advecție dinspre 
sud pe toate nivelele din troposferă (fig. 4). 

Cea mai importantă unealtă pentru 
asemenea situaţii este calcularea traiectoriilor de 
provenienţă a maselor de aer „backwards 
trajectories” de la NOAA HYSPLIT MODEL.  

În acest sens am analizat traiectoriile 
maselor de aer la nivelele de altitudine de     
500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 m, pentru 
diferite momente. Astfel masele de aer din 
partea superioară a troposferei inferioare cât şi 
cele din troposfera medie au o provenineţă   
nord-africană.  
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a)                                                                        b) 

    
c)                                                                      d)  

Fig. 2. Imagini satelitare Eumetsat RGB 019 în intervalul 24.03 ora 18:00 UTC până la 25.03 ora 16:00 UTC 

   
  

Fig. 3. Imagini satelitare EUMETSAT de detecție a cenușii vulcanice cât și cele ale satelitului polar MODIS 

E de remarcat faptul că masele de aer      
au avut o uşoară subsidenţă la traversarea    
Mării Mediterane, probabil datorită scăderii 
stratului limită planetar (PBL). Ascendenţa 
pronunţată    s-a produs în zona „dry intrusion” 
ca urmare a instabilităţii potenţiale create. 

Particulele au avut şi rolul de germeni    
de condensare şi la producerea de ploi pe        
arii extinse care au avut şi caracter de aversă       
(fig. 5). 
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a)                                                                                      b) 

 

 
c) 

Fig. 4. Analiza vântului la nivelele de 850 hPa (a), 700 hPa (b), 500 hPa (c), conform modelului ECMWF 

 

       

Fig. 5. Traiectoriile particulelor de aer de proveniență la diferite nivele. Sursa: Hysplit NOAA 
 

. 
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Rezumat: Vara anului 2012 a fost una deosebit de secetoasă şi de caldă, iar aceste 
fenomene au persistat chiar şi în prima jumătate a lunii septembrie. Perioada respectivă a 
fost urmată în ultimele zile ale decadei II a lunii septembrie de o răcire majoră, produsă de 
un front rece pe o întindere vastă în Europa. 
Frontul a fost însoţit la început de câteva fenoemene convective dar de scurtă durată, apoi 
de ploi slabe, burniţe şi o răcire accentuată. În zonele înalte s-au inregistrat şi precipitaţii 
mixte. 
În regiunea noastră temperaturile au înregistrat o scădere a mediei zilnice de aproximativ 
10 grade.  
O altă situaţie asemănătoare s-a consemnat în 1992, respectiv 2011. Fenomenul din 2011   
s-a produs în prima decadă a lunii octombrie, adică mult mai târziu, iar cel din 1992 mai 
devreme, la începutul lunii septembrie. 
 
 
 

1. INTRODUCERE 

Sezonul de toamnă reprezintă tranziţia de la un 
regim predominant anticiclonic de vreme caldă 
şi stabilă, la unul în care formarea fronturile 
atmosferice este favorizată de apariţia 
contrastelor termice. Aceste contraste termice se 
materializează prin intensificarea jetului polar, 
care coboară treptat spre latitudinile situate mai 
la sud. 

De obicei în anii caracterizaţi de perioade 
cu secetă prelungită, primul front rece cu 
precipitaţii mai abundente duce şi la o răcire 
semnificativă. 

Acest fapt se datorează troposferei foarte 
uscate pe toate nivelele dar şi solului uscat, fiind 
posibilă extragerea unei cantităţi mari de căldură 
prin răcire evaporativă. 

 
 

2. DATE ŞI METODE 

Pentru măsurarea şi ilustrarea parametrilor cât şi 
a datelor s-au folosit următoarele: 

• modelele globale de calcul numeric ale 
GFS reprezentate pe www.wetter3.de; 

• hărţile sinoptice de sol ale MetOffice; 
• imagini suprapuse a fronturilor peste 

cele satelitare METEOTEST; 
• imaginile satelitare EUMETSAT cu 

suprapunerea parametrilor rezultaţi din analiza 
satelitară EUMETRAIN; 

• imagini satelitare polare de înaltă 
rezoluţie MODIS; 

• temperatura în infraroşu la partea 
superioară a norilor de la NOAA; 

• aerosondajele de diagnoză RAOB; 
• temperaturi medii la staţia de măsurare 

Timişoara C.M.R. Banat-Crişana; 
• diagnoza principalilor parametri măsu-

raţi la Timişoara WYOMINGS şi WEATHER 
ONLINE. 
 
 
3. STUDIUL FENOMENULUI 

După o perioadă îndelungată de secetă și 
temperaturi peste normele multianuale, în 
perioada 20-22 septembrie s-a produs prima 
răcire substanțială, fenomen ce ne-a confirmat 
sosirea cel puțin temporară a toamnei. 

Aşadar, pe data de 19 septembrie ora 18, 
configuraţia barică la sol cât și cea din altitudine 
era una favorabilă producerii precipitațiilor.   
Din figura 1a se observă poziționarea regiunii 
noastre pe partea ascendentă a unui talveg 
pronunțat, cu amplitudine mare pe care se 
formează și o undă scurtă în zona marcată cu 
albastru. La sol se formează o ușoară depresiune 
cu mișcări ascendente intense (1b). Advecția pe 
circulație sudică dinspre Marea Mediterană a 
maselor de aer calde și umede din dorsala de 
temp. echipotențială (1c, d) au fost ingredientele  
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a) b) 

 

  
c)                                                                                          d) 

Fig. 1. a) Date de prognoză GFS la 19.09.2012 ora 1800 UTC. Geopotențial absolut 500 hPa/ GP relativ 500-
1000 hPa [gpdam], presiune la sol [hPa]; b) mișcări ascendente omega [hPa/h], zone frontale; c) temperatura 

echipotențială [grade C]; d) vânt la nivelul de 850 hPa, vorticitate relativă. 
 

producerii ploilor mai însemnate comparativ cu 
perioadele anterioare când talvegurile reci 
rămâneau departe de Marea Mediterană. 

Banda de precipitații care se formează în 
cursul nopții confirmă situația sinoptică 
favorabilă descrisă mai sus. Această bandă de 
precipitații este însoțită de un front rece        
(fig. 2a), iar aerosondajul efectuat la Szeged 
(Ungaria) arată rotația vântului spre vest, o 
stratificare umedă și un profil favorabil 
convecției respectiv inversiunea frontală la    
850-900 hPa (fig. 2b). 

 

În cursul zilei de 20.09 din analiza 
Eumetrain se pot observa valori ridicate ale 
vorticității potențiale cât și o pătrundere de aer 
stratosferic uscat în spatele benzii noroase 
(culoarea roșiatică din imaginile maselor de aer 

fig. 3a) de tip „dry intrusion”. Această masă     
de aer produce disiparea norilor superiori      
(fig. 3b), dar în acelasi timp la creșterea 
instabilității potențiale datorită aerului uscat 
peste aerul umed. De asemenea este interesant 
de remarcat caracterul „ana-front” al frontului 
rece, observabil prin dispunerea gradientului 
termic  la sol care precede pe cel din altitudine, 
confirmat şi de harta barică suprapusă peste 
imaginile de satelit IR (fig. 3c). Ca și observație 
din punct de vedere al fenomenului, o bună  
parte a ploilor din data de 20.09 au căzut           
în masa de aer rece din apropierea solului, 
situaţie ce a dus la o stratificare stabilă în 
troposfera inferioară şi medie, cu ploi ce au avut 
caracter predominant stratiform. 
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a) 
 

 
b) 

Fig. 2.  a) Analiza fronturilor la sol 20.09.2012 ora 
0000 UTC- Met Office; b) aerosondajul de la Szeged 

din 19/20.09.2012 ora 2300 UTC, date RAOB. 

 

 
În continuare să analizăm principalii 

parametri Eumetrain din cursul zilei de 
20.09.2012: 

• s-a format o undă de perturbație scurtă 
(am amintit de ea mai sus pe harta de 
prognoză GFS) cu valori ridicate ale 
advecției de vorticitate potențială iar 
regiunea noastră se află în zona 
favorabilă, (fig. 4a). 

• pătrunderea de vorticitate potențială și 
aer stratosferic a dus la o cădere 
semnificativă a tropopauzei dinamice 
până la 750 hPa în axul talvegului de 
undă scurtă, (fig. 4b) 

• valori ridicate ale ascendenței verticale 
omega în banda noroasă asa cum a văzut 
modelul GFS (vezi figura 1b), advecție 
termică rece accentuată pe partea 
posterioară a talvegului menționat, 
figura 4c. iar gradientul termic al 
frontului are valori ridicate. 

   
a) 

  
b) 

 
c) 

Fig. 3. a)Analiza maselor de aer Eumetrain + 
simbolistică SatRep; b) Analiza în infraroșu a 

vârfului norilor; c) Analiza fronturilor suprapusă 
peste imaginile de satelit în IR – Meteotest. Toate 
datele din această imagine sunt la 20.09.2012 ora 

12:00 UTC. 

Nori calzi, 
joși, 

Nori reci, 
înalți, groși 
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a) 

 
b) 

 
c) 

Fig. 4. Analiza Eumetrain suprapusă pe imaginile  
satelitare Eumetsat, ora 12:00 UTC a) geopotențialul 

la   500 hPa (verde) și advecția de vorticitate 
potențială PVA (maro); b) nivelul de 1 PV [hPa];      

c) advecția termică la  700 hPa și mișcările verticale 
omega (albastru deschis) 

 
 
• caracterul ana-front se remarcă și        

din diferența spațială a gradientului 
maxim între sol și altitudine, adică 
gradientul    la sol îl precede pe cel din 
altitudine, parametrul termic maxim al 
frontului  fiind dispus în zona de mijloc, 
(fig. 5a, b). 

La ora 12:00 UTC frontul rece a pătruns 
deja pe teritoriul țării, formând o ondulație de  
tip „wave” în zona unde există o advecție   
caldă, zonă de dezvoltare a unui front cald.       
În faza premergătoare această structură  
corespunde unui front staţionar până în 
momentul apariţiei perturbaţiei. La prelungirea 
dintre cele două fronturi, zona de ondulație este 
favorabilă ocludării, (fig. 5c.) 
 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Fig. 5. Analiza Eumetrain suprapusă pe imaginile 
satelitare Eumetsat, ora 12:00 UTC a) temperatura 
(grade C) la 2m (roșu) parametrul frontului termic 

(albastru); b) temperatura echipotențială (grade C) la 
500 hPa; c) Analiza fronturilor la sol, ora 12:00 UTC 

– Met Office. 
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Aerosondajul de la Szeged din noaptea de 
20/21 septembrie (fig. 6a) arată descendența 
aerului foarte uscat și stabil din stratosferă până 
la nivelul de 700 hPa, nivel care era evidenţiat și 
în hărțile Eumetrain. 

Inversiunea de la acel nivel și profilul 
termic mai cald se produce ca urmare a încălzirii 
adiabatice a aerului descendent. Inversiunea din 
apropierea solului poate fi cauzată de radiația 
terestră datorită degajării partiale a cerului, 
combinată cu evaporarea de pe solul ud.  

Profilul vântului ne arată advecție rece pe 
toate nivelele iar în altitudine imediat sub 
nivelul tropopauzei se situează jetul polar cu 
viteze de peste 50 noduri. 

În figura 6b deja observăm subzidența 
anticiclonică din noaptea de 21/22 septembrie cu 
stratificări deosebit de uscate și cu o inversiune 
foarte pronunțată în imediata apropiere a solului 
favorizând producerea ceţii, datorită radiaţiei 
termice şi a temperaturilor scăzute ca urmare a 
cerului degajat. Sa nu uităm că în dimineața 
următoare s-au înregistrat valorile termice 
scăzute despre care am amintit la începutul 
lucrării. 

Voi mai prezenta câteva imagini din 
analizele Eumetrain din seara de 20.09, odată cu 
începerea pătrunderii anticiclonice. Căderea 
tropopauzei dinamice „tropopause folding”, a 
continuat deplasarea spre est, disipând norii 

 
a) 
 

 
b) 

Fig. 6. Aerosondajele de la Szeged din a) noaptea 20/21.09 respectiv b) 21/22.09. 
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înalți dar și pe cei mijlocii datorită pătrunderii 
profunde a aerului stratosferic foarte uscat cu 
valori ale vorticității potențiale izentropice  
(IPV) ridicate. Culoarea maronie denotă aerul 
foarte uscat și stabil din quadrantul estic al 
anticiclonului situat în Europa centrală figura 7a, 
dar și vântul slab din nucleul acestuia din   
figura 7b. 

O imagine mai specială este cea din  
figura 7c în care se observă cumulizările fără 
dezvoltare pronunţată pe verticală (cumulus 
humilis), dispuse în rotație anticiclonală        

după cum arată săgeata neagră. În urma    
trecerii acestui front temperaturile au scăzut 
simțitor, minimele din data de 22.09 (fiind  
prima dimineață cu cer total degajat) cuprinse 
între: 1,4 grade la Bozovici și 7 grade la B. 
Herculane în Banat iar în Crișana între 2,9 și  
9,4 grade. 

La Timișoara de semenea s-a înregistrat     
o minimă foarte scăzută de 3,6 grade. Figura 8 
ilustrează anomalia negativă a mediilor zilnice 
la Timișoara din  acele zile de 20, 21,               
23 septembrie după care regimul termic revine 

 
a) 
 

      
b) c) 

 
Fig. 7. Analiza Eumetrain suprapusă pe imaginile satelitare Eumetsat din 20.09 ora 18:00 UTC a) nivelul de       

1 PV (violet) și umezeala din atmosferă în zonele fără nori; b) vântul la 2 m deasupra solului și presiunea 
atmosferică; c) Imaginea satelitului polar MODIS din data de 21.09. 
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Fig. 8. Comparația mediei zilnice cu media multianuală în luna septembrie la Timișoara. 
 
 

din nou la anomalia pozitivă cu care ne-am 
obișnuit de ceva vreme. 

Observând aceste diferențe termice, 
devine evident că mai avem de-a face cu un 
factor în afară de trecerea frontului rece, care 
contribuie la capacitatea de a răci aerul atât de 
accentuat. 

Mai mult de atât, aceste scăderi bruşte      
şi pronunţate de temperatură se produc în anii  
cu veri secetoase, când după temperaturi ridicate 
ne așteptăm la fenomene severe dar totusi ele nu 
se produc, exceptând eventual intensificări de 
vânt. 

Ce cauzează aceste răciri deosebit de 
puternice? 

Se știe că precipitațiile contribuie la 
răcirea straturilor de aer inferioare. Acest 
fenomen se produce prin trei mecanisme 
diferite: 

1. Răcire datorită temperaturii mai scăzute 
a apei provenită din nori, cu o pondere 
minimă în afara sezonului convectiv 
datorită lipsei gradientului termic 
vertical pronunţat. 

2. Impulsul transportor pe verticală, 
deasemenea mai frecvent pe timpul verii 
din cauza ploilor intense sub formă de 
averse. Reprezintă devierea jetului 

troposferic de nivel jos cu ajutorul masei 
mari de picături de apă dar și a răcirii 
evaporaționale ducând la intensificări de 
vânt numite “downburst”. 

3. Răcirea evaporațională care se produce 
în orice anotimp și nu ține de starea de 
agregare a precipitațiilor (prin evaporare 
şi/sau sublimare). Cu cât aerul este mai 
uscat cu atat acest efect de răcire va fi 
mai intens, deoarece pe distanța dintre 
baza norului și sol se va evapora o 
cantitate mai mare de apă, extragând 
căldura din atmosferă. Este lesne de 
înțeles că, în momentul în care aerul 
devine 100% saturat, acest fenomen 
încetează. 

 

Ce este important de mentionat ar fi 
parametrul cu care se măsoară această răcire, el 
se numește temperatura termometrului umed 
(pentru o mai ușoară referite, voi folosi 
denumirea din limbajul de specialitate anglo-
saxonă WBT-wet bulb temperature). Se măsoară 
cu două termometre, cel umed şi cel uscat, 
reprezentând diferența dintre valoarile măsurate 
la cele două termometre. 

În meteogramele următoare cu parametrii 
termici de la Timișoara putem scoate în evidență 
răcirea cauzată de acest fenomen: 
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a) 
 

 
b) 

Fig. 9. Meteograma de diagnoză de la Timișoara din 
19/20.09. Date de la a)Wyoming University b) Air 

Resources Laboratory 
 

 

Meteogramele indică începutul precipita-
țiilor în jurul orelor 19-20.00 UTC, moment în 
care pe fondul creşterii umidităţii temperatura 
aerului întră într-o scădere accentuată, de rouă 
converge spre temperatura aerului. Este intere-
sant de văzut cum dupa un timp temperatura 
scade din nou. Pentru a explica acest fenomen 
este necesar să ne amintim doar momentul 
intrării frontului rece la sol care se produce în 

zorii zilei de 20 septembrie, dar această răcire  
nu are intensitatea la fel de mare cu prima 
treaptă de scădere a temperaturii. Rotirea 
vântului coincide exact cu momentul continuării 
scăderii temperaturii aerului si a temp. de rouă 
(linia albastră din figura 9a),  adică a sosirii 
frontului rece. Odată ce temperaturile converg la 
aceeaşi valoare ele variază în tandem. 

În meteograma ARL nu se observă nimic 
neobişnuit, după Wyoming se vede o răcire 
destul de puternică înainte de a începe ploaia. 
Dacă totuși excludem lipsa de exactitate a 
datelor aceea răcire anterioară ploii se poate 
atribui fenomenului “virga” care poate să     
ducă la răcirea aerului sub baza norilor şi la 
subzidenţa acestuia. Astfel cu precădere  
coloana de aer de la sol până la 850 hPa este 
uscată cu o diferență a temperaturii de rouă în 
medie 10 grade (fig. 10a). Dacă luăm în calcul 
încălzirea diurnă, la sol vom avea o diferență de 
aproape 20 de grade. Saltul major în evoluția 
RH îl vedem în figura 10b, săgeata albastră se 
referă la cazul studiat. 

 

 
a) 
 

 
b) 

Fig. 10. a) Aerosondajul de la Szeged din noaptea de 
18/19.09.2012; evoluția umidității relative în luna 

septembrie 2012. 
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Există ipoteza că descendența aerului   
rece de sub baza norului poate duce la dislocarea 
și forțarea aerului cald de la sol să urce, 
producând o ușoară instabilitate dovedită de 
aversele de ploaie și câteva descărcări electrice 
produse la început. Umiditatea crește relativ 
puțin la început, posibil datorită uscării 
adiabatice a aerului descendent, acest fenomen 
compensând umezirea evaporațională în 
apropierea solului. 

Dar să vedem în următorul grafic ( fig.11) 
evoluția WBT din perioada respectivă de la 
Timișoara. 

 
 

Evoluția WBT; data început 19.09 0090 UTC
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Fig. 11. Graficul de evoluție la stația Timișoara a 
parametrilor la sol în perioada 19.09-20.09, conform 

Wyomings University. 
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Fig. 12. Graficul de evoluție la stația Timișoara a 
parametrilor la sol în perioada 19.09-20.09,     

conform ARL. 
 
 

Cele două grafice de mai sus sunt 
efectuate cu date de la Wyoming respectiv ARL. 
Ele reprezintă evoluția parametrilor de 
temperatură, temperatură de rouă, precipitații 
dar și componenta meridională a vântului pentru 
a se vedea momentul pătrunderii frontului rece. 
Temperatura WBT este calculată în excel, 
observându-se convergența temperaturii aerului 
și a temperaturii de rouă spre WBT. 

O caracteristică a WBT este menținerea 
unei valori constante în lipsa advecțiilor termice 
(pătrunderilor frontale). Figura 11 prezintă o 
variație mai însemnată a WBT din cursul zilei 
de 19.09 față de ce vedem în figura 12, dar asta 
poate fi atribuită și rezoluției temporare mai 
slabe, datele ARL sunt cu un pas de 3 ore iar 
cele Wyomings din oră în oră. Odată cu 
pătrunderea frontului rece scad toate cele trei 
temperaturi.  

Dar pentru a dovedi studiul să mai luăm 
câteva situaţii asemănătoare din anii trecuţi. 
Asemenea răciri accentuate s-au produs și în alte 
situații la pătrunderea unui front de precipitații 
mai insemnate dupa o perioadă secetoasă. De 
exepmlu în 1992 după o lună august foarte 
uscată, în prima decadă a lui septembrie pe 
fondul unui front rece cu ploi stratiforme s-au 
înregistrat temperaturi minime mult sub normele 
climatice (fig. 13). 

În perioada 5-8 septembrie 1992 
temperaturile maxime diurne au scăzut de pe 
04.09 pe 05.09 de la 30 grade la 16 grade. 
Minimele au rămas apropiate de maximele     
din prima zi de răcire datorită nebulozității 
ridicate, observabil din presiunea scăzută       
(fig. 13c), dar pe data de 08.09 minima a fost 
sub 5 grade C. Situația de la data respectivă a 
fost foarte asemănătoare ca și evoluție cu cea 
din acest an. 

Un alt caz s-a produs mai recent în 2011, 
când dupa lunile august și septembrie extrem   
de secetoase și călduroase, în prima decadă a 
lunii octombrie s-a produs o răcire accentuată. 
De data asta am ales umiditatea relativă care 
este mult mai semnificativă, pentru cazul        
din 1992 acest parametru nu era disponibil. 
Răcirile sunt marcate în figura 14 cu chenar 
verde. 

Din acest ultim caz iese în evidență și mai 
clar contrastul termic accentuat când umiditatea 
relativa variații bruște. Se poate spune că 
umiditatea din aer crește în detrimentul 
temperaturii. 
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a) 

 
b) 

 
c) 

Fig. 13. Temperaturile a) maxime  b) minime și c) 
presiunea atm.la Timișoara în luna septembrie 1992. 

Date WeatherOnline 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Fig. 14. Temperaturile a) maxime  b) minime și c) 
umiditatea relativă.la Timișoara în luna septembrie 

2011. Date WeatherOnline. 

 38 



 39

4. CONCLUZII 

 Răcirile accentuate de la terminarea 
sezonului cald sunt mai frecvente și mai 
intense după perioade secetoase mai 
îndelungate. 

 Parametrul care prognozează și definește 
acest fenomen este temperatura 
termometrului umed, dar ce ne interesează 
este diferența dintre valoarea arătată de 
temometrul uscat și cel umed. Ea se 
măsoară cu psicrometrul și este în strânsă 
legatură cu temperatura aerului, 
temperatura de rouă, umiditatea relativă și 
presiunea atmosferică. 

 În meteorologia anglo-saxonă este un 
paramtru frecvent utilizat, atât valoarea ei 
(wet bulb temperature- WBT) cât și 
izoterma ei de zero grade (wet bulb zero- 
WBZ). 

 Cele două temperaturi converg, adică 
temperatura aerului scade, iar temperatura 
de rouă crește până la valoarea WBZ. 
Această convergență de temperaturi se 
încheie când umiditatea relativă atinge 
100%.  

 WBT păstrează valori constante într-un 
mediu adiabatic atât timp cât nu există 
adecție termică. 

 Acest fenomen duce la o scădere drastică 
a temperaturilor diurne şi la stabilizarea 
temperaturilor nocturne. 

 Răcirea evaporațională este direct propor-
țională cu intensitatea precipitațiilor, 
datorită creșterii cantității de picături de 
apă și implicit a suprafeței de evaporație. 

 Izoterma de zero grade a termometrului 
umed (WBZ) se poate utiliza la 
prognozarea posibilității de transformare a 
ploilor în precipitații solide, chiar daca 
înainte de începerea ploilor temperatura 
aerului nu favorizează nicicum producerea 
de lapoviță sau ninsori. Astfel chiar la 
temperaturi peste +5 grade la 2m dar în 
condiții de aer uscat, odata cu inceperea 
ploilor ele se pot transforma în scurt timp 
în precipitaţii solide. 

 Izoterma de zero grade a termometrului 
umed (WBZ) prognozeaza deasemenea 
condițiile favorabile de producere a 
grindinei cât și a curenților descendenți 
(downburst) dacă există un strat de aer 
uscat imediat sub nivelul de condensare 
(baza norilor), care duce la scăderea 
înălţimii izotermei de zero grade. 
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Rezumat: În această lucrare este analizată o situaţie în care în partea de sud-est a României, şi, în 
special în Dobrogea, s-au înregistrat viteze foarte mari ale vântului care au provocat pagube 
materiale semnificative. Aceste intensificări ale vântului s-au datorat unui ciclon care s-a adâncit 
rapid deasupra nordului Peninsulei Balcanice şi sud-estului României dar şi datorită prezenţei sting 
jetului asociat cu acest ciclon. 
În prima parte a lucrării sunt prezentate noţiuni teoretice legate de principalele modele conceptuale 
care au fost implicate în producerea intensificărilor de vânt respectiv: tipuri de cicloni, ciclogeneză 
rapidă, instabilitate condiţională simetrică şi sting jet. 
În a doua parte a lucrării a fost analizată evoluţia ciclonului începând din stadiile sale iniţiale, 
atunci când se afla deasupra nordului Africii, până în momentul în care acesta a început să 
slăbească în intensitate, fiind situat deasupra Ucrainei. De asemenea, pentru noaptea de 2 spre        
3 decembrie şi prima parte a zilei de 3 decembrie s-a urmărit în detaliu relaţia dintre stadiul de 
evoluţie a ciclonului şi fenomenele care s-au manifestat deasupra părţii de sud-est a României. 

 
 

1. INTRODUCERE 
 
În prima parte a zilei de 3 decembrie 2012 
deasupra sud-estului României şi, în special 
deasupra Dobrogei, vântul a avut intensificări 
susţinute, cu viteze  care au atins la rafală 36 m/s 
la Medgidia şi 38 m/s la Platforma Gloria. 
Aceste intensificări ale vântului au fost   
asociate cu un ciclon care  s-a generat deasupra 
nordului Africii, dar care s-a adâncit rapid 
deasupra nordului Peninsulei Balcanice şi     
sud-estului României. În cursul zilei de              
2 decembrie, ciclonul care s-a generat deasupra 
nordului Africii s-a deplasat către nord şi    
nord-est traversând partea central-estică a   
Mării Mediterane şi sudul Peninsulei Balcanice. 
Dezvoltarea acestui ciclon a fost lentă,  astfel că, 
scăderea de presiune în centrul lui a fost destul 
de redusă. În acelaşi timp, deasupra nord-
vestului Africii exista  o anomalie de altitudine a 
tropopauzei dinamice caracterizată de valori 
mari ale vorticităţii potenţiale. Această anomalie      
s-a intensificat şi s-a deplasat către nord-est 
traversând bazinul central al Mării Mediterane. 
La începutul nopţii de 2 spre 3 decembrie 
anomalia tropopauzei dinamice a început să 
interacţioneze cu ciclonul de nivel jos  şi,   
astfel, s-au întrunit condiţiile necesare pentru   
începerea procesului de ciclogeneză rapidă. 
Astfel în noaptea de 2 spre 3 decembrie ciclonul 

s-a adâncit  rapid şi şi-a continuat deplasarea 
către nord traversând nordul Peninsulei 
Balcanice şi sud-estul României. În condiţiile   
în care gradientul baric orizontal a fost foarte  
ridicat mai ales în partea posterioară a ciclonului 
(diferenţa maximă a presiunii atmosferice   
dintre partea de  sud şi ce de nord a Dobrogei 
atingând 27 hPa) vântul s-a intensificat şi a avut 
rafale de până la 38 m/s. În condiţiile în care 
ciclonul a evoluat după modelul Shapiro-Keyser 
efectului prezenţei unui gradient baric orizontal 
foarte ridicat i s-a adăugat şi  cel  al prezenţei 
sting jetului care a favorizat atingerea unor 
viteze foarte mari ale vântului pe suprafeţe 
restrânse. Aceste intensificări datorate efectului 
cumulat al gradientului baric orizontal deosebit 
de ridicat  şi al prezenţei sting jetului au       
atins intensitatea maximă în dimineaţa zilei de   
3 decembrie, când au provocat pagube 
materiale. Pe parcursul zilei de 3 decembrie, 
odată cu îndepărtarea ciclonului şi cu încetarea 
efectului sting-jetului, vântul a slăbit destul de 
rapid în intensitate. 
 
2. DATE ŞI METODE 
 
În această lucrare a fost urmărită evoluţia 
ciclonului încă din stadiul său iniţial  până în 
momentul în care acesta a  început să slăbească 
în intensitate. În prezentarea evoluţiei ciclonului 
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s-a urmărit corelarea dintre imaginile de satelit 
şi parametrii cheie specifici procesului de 
ciclogeneză rapidă. Din suprapunerea imaginilor 
de satelit cu parametrii cheie au putut fi puse în 
evidenţă etapele evoluţiei ciclonului, modelul 
după care acesta a evoluat (respectiv modelul 
Shapiro-Keyser) şi procesele fizice care au dus 
la o astfel de evoluţie. Pentru suprapunerea 
parametrilor cheie cu imaginile de satelit a fost 
folosit site-ul http://eumetrain.org/eport.html cu 
ajutorul căruia se pot suprapune parametri 
proveniţi din analiza modelului ECMWF cu 
diferite tipuri de imagini de satelit. Astfel de 
informaţii au fost disponibile la interval de        
6 ore. Pentru noaptea de 2 spre 3 decembrie      
şi prima parte a zilei de de 3 decembrie,     
atunci când fenomenele meteorologice asociate 
cu ciclonul au afectat partea de  sud-est a        
ţării, a fost urmărită mai detaliat evoluţia 
ciclonului şi a fenomenelor meteo asociate 
folosindu-se datele disponibile la interval de      
o oră. Astfel, pentru a urmări distribuţia 
presiunii atmosferice la nivelul solului, a 
direcţiei şi a vitezei medii a vântului şi a 
fenomenului meteo din momentul observaţiei au 
fost folosite hărţile cu datele primite în fiecare 
oră de la staţiile meteo din reţeaua 
Administraţiei Naţionale de Meteorologie. Pe 
aceste hărţi a fost trasat câmpul presiunii 
atmosferice la nivelul solului (redusă la nivelul 
mării) la intervale de 2 hPa. Pentru trasarea 
izobarelor a fost folosit programul Corel Draw. 
Pentru a   afla valoarea maximă a rafalei pe un 
interval de o oră a fost folosit programul 
Sintegrator. Toate aceste date provenite din 
observaţile făcute la staţiile meteo au fost 
corelate cu imaginile satelitare şi radar 
disponibile la ora la care au fost făcute 
observaţiile. Astfel, pentru a urmări evoluţia 
sistemelor noroase asociate cu ciclonul şi cu 
fronturile atmosferice aferente, dar şi a 
pătrunderii de aer stratosferic asociată cu 
anomalia tropopauzei dinamice a fost folosită 
imaginea RGB a maselor de aer. Pentru a 
determina extinderea şi intensitatea precipita-
ţiilor dar şi pentru a pune în evidenţă prezenţa 
benzilor de precipitaţii intense apărute ca  
urmare a instabilităţii condiţionale simetrice    
au fost folosite imaginile cu reflectivitatea   
radar la prima elevaţie din mozaicul radar 
naţional. De asemenea, pentru a pune în 
evidenţă prezenţa sting jetului au fost folosite 
imaginile cu vitezele doppler provenite de la 
radarul de la Medgidia. 

    

În ziua de 2 decembrie 2012 la nivelul solului, 
partea vestică şi centrală a Mării Mediterane se 
afla într-un câmp de presiune atmosferică relativ 
scăzută. În acest câmp de presiune atmosferică 
relativ scăzută puteau fi observaţi doi nuclei 
ciclonici slabi: unul situat deasupra bazinului 
vestic al Mării Mediterane, iar celălalt deasupra 
nordului Libiei. Din suprapunerea presiunii 
atmosferice la nivelul solului, cu grosimea 
echivalentă dintre nivelurile de 850 şi 500 hPa şi 
cu parametrul termic frontal se poate observa că 
în aria ciclonului de deasupra nordului Libiei 
exista o zonă de gradient mare al grosimii 
echivalente. De asemenea, tot aici se putea 
observa şi prezenţa parametrului termic frontal, 
deşi valorile acestuia erau destul de reduse. 
Această zonă frontală separa o masă de aer cald 
prezentă deasupra nord-estului Africii de o masă 
de aer rece pătrunsă în zilele precedente 
deasupra vestului şi centrului Mării Mediterane. 
Centrul ciclonic de deasupra nordului Libiei era 
poziţionat deasupra zonei de gradient mare a 
grosimii echivalente asociate zonei frontale ceea 
ce indica faptul că acest ciclon se afla la 
începutul evoluţiei sale, în stadiul de undă 
deschisă (fig. 1). 

 

3. REZULTATE  
 

 

 

Fig. 1. 02 decembrie 2012 ora 00.00 UTC.  
Negru – presiunea atmosferică la nivelul solului; 

verde – grosimea echivalentă 850/500 hPa;                 
albastru – parametrul termic frontal 
 

Câmpul înălţimii nivelului de o unitate a 
vorticităţii potenţiale, pune în evidenţă prezenţa 
unei anomaţii a tropopauzei dinamice la vest de 
ciclon, deasupra Algeriei, zonă în care valorea 
de o unitate a vorticictăţii potenţiale cobora pănă 
la nivelul de 500 hPa. Se poate observa de 
asemenea că aria în care valoarea de o unitate a 
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vorticităţii potenţiale coboară la altitudini mai 
mici coincide în bună măsură cu nuanţele 
roşiatice din imaginea RGB a maselor de aer 
ceea ce arată că analiza modelului este în bună 
concordanţă de situaţia reală (fig. 2). 

 
Fig. 2. 02 decembrie 2012 ora 00.00 UTC. Imagine 

Meteosat 9 RGB a maselor de aer; negru – presiunea 
atmosferică la nivelul solului, magenta – înălţimea   

în hPa a nivelului la care vorticitatea potenţială 
măsoară o unitate 

 
La ora 6 UTC ciclonul situat iniţial 

deasupra nordului Libiei s-a deplasat către nord 
finnd situat în acel moment deasupra sudului 
Mării Mediterane. Din analiza grosimii 
echivalente dintre nivelurile de 850 şi 500 hPa şi 
a parametrului termic frontal se poate observa în 
continuare caracterul de undă deschisă al 
ciclonului, al cărui front rece, bine pus în 
evidenţă atât de grosimea echivalentă cât şi de 
parametrul termic frontal era situat deasupra 
Libiei. Frontul cald, mai slab definit, putea fi 
observat deasupra Mării Mediterane şi 
extremităţii de sud a Peninsulei Balcanice. De 
asemenea se poate observa că presiunea 
atmosferică în centrul ciclonului nu s-a 
modificat semnificativ. Ciclonul de deasupra 
vestului Mării Mediterane s-a extins ca arie 
cuprinzând întreaga Italie (fig. 3).  

În câmpul înălţimii nivelului la care 
vorticitatea potenţială este de o unitate poate fi 
observată extinderea anomaliei tropopauzei 
dinamice prezentă iniţial deasupra nord-vestului 
Africii şi deplasarea acesteia către nord-vest 
până deasupra Siciliei. Mişcările ascendente 
induse de această anomalie a tropopauzei 
dinamice pot fi considerate responsabile pentru 
generarea sistemelor noroase de deasupra 
sudului extrem al Italiei, sudului Mării Adriatice 
şi vestului Peninsulei Balcanice dar şi de 
extinderea ca arie a ciclonului de deasupra 

vestului şi centrului Mării Mediterane deşi 
acesta se afla în stadiul de ocludere (fig. 4). 

 

Fig. 3. 02 decembrie 2012 ora 06.00 UTC 
 negru – presiunea atmosferică la nivelul solului; 

verde – grosimea echivalentă 850/500 hPa;     
albastru – parametrul termic frontal 
 

 

Fig. 4. 02 decembrie 2012 ora 06.00 UTC. Imagine 
Meteosat 9 RGB a maselor de aer; negru – presiunea 
atmosferică la nivelul solului; magenta – înălţimea  

în hPa a nivelului la care vorticitatea potenţială 
măsoară o unitate 

 
La ora 12 UTC din analiza mai detaliată    

a presiunii atmosferice la nivelul solului se   
poate observa în continuare prezenţa a doi nuclei 
ciclonici. Ciclonul poziţionat iniţial deasupra 
vestului şi centrului Mării Meditarene s-a 
deplasat uşor către est. Ciclonul de deasupra 
sudului Mării Mediterane s-a deplasat către 
nord, astfel că, la acea oră, era situat îmediat la 
sud-vest de Grecia. Structura fronturilor 
atmosferice aferente ciclonului de la sud-vest de 
Grecia poate fi observată cu uşurinţă din 
distribuţia grosimii echivalente şi a parametrului 
termic frontal. Astfel, frontul cald al ciclonului 
era poziţionat deasupra Greciei şi nordului  
Mării Egee, în timp ce frontul rece era situat 
deasupra sudului Mării Mediterane şi a Libiei. 
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Faţă de intervalul orar anterior se poate observa 
că în aria frontului cald gradientul grosimii 
echivalente şi valorile parametrului termic 
frontal au crescut în timp ce în aria frontului 
rece valorile parametrului termic frontal au 
scăzut uşor (fig.5). 

 

 
 

 
Fig. 5. 02 decembrie 2012 ora 12.00 UTC 

negru – presiunea atmosferică la nivelul solului; 
verde – grosimea echivalentă 850/500 hPa;   albastru 

–  parametrul termic frontal 
 

Din analiza vorticităţii potenţiale se poate 
observa că anomalia tropopauzei dinamice a 
continuat să se deplaseze către nord-est, fiind 
poziţionată imediat la sud-vest de sistemul noros 
de deasupra Peninsulei Balcanice. Această 
anomalie a tropopauzei dinamice urma să fie în 
continuare mecanismul decisiv în intensificarea 
procesului de ciclogeneză din straturile joase ale 
troposferei (fig. 6).  

La ora 18 UTC ciclonul situat iniţial la 
sud-vest de Grecia şi-a continuat deplasarea 
către nord-est, a traversat sudul Peninsulei 
Balcanice şi s-a poziţionat deasupra Mării Egee. 
Totodată, se poate observa că presiunea la 
centrul  ciclonului  a  început să scadă. Deasupra 

 
Fig. 6. 02 decembrie 2012 ora 12.00 UTC.  Imagine 
Meteosat 9 RGB a maselor de aer; negru – presiunea 
atmosferică la nivelul solului, magenta –  înălţimea  

în hPa a nivelului la care vorticitatea potenţială 
măsoară o unitate 

 
 

Peninsulei Balcanice şi nordului Mării Egee 
poate fi observată o arie cu gradient mare al 
grosimii echivalente şi cu valori mari ale 
parametrului termic frontal asociată frontului 
cald al ciclonului. Frontul rece aferent ciclonului 
este marcat de o arie cu gradient mare al 
grosimii echivalente şi cu valori relativ mari   
ale parametrului termic frontal prezentă 
deasupra nordului Africii şi sudului Mării 
Mediterane. Însă, odată cu apropierea de centrul 
ciclonului se poate observa scăderea 
gradientului grosimii echivalente şi dispariţia 
parametrului termic frontal. Analiza temperaturii 
echivalent-potenţiale la 850 hPa pune şi ea în 
evidenţă slăbirea zonei de gradient mare al 
frontului rece odată cu apropierea de centrul 
ciclonului. Ca urmare a tendinţei clare de 
formare a unei fracturi a frontului rece în 
imediata apropiere a ciclonului, putea fi 
desprinsă concluzia că acest ciclon va evolua 
după modelul Shapiro-Keiser (fig. 7).  

Din analiza vorticităţii potenţiale putea           
fi observată în continuare o anomalie a tropo-
pauzei prezentă deasupra Mării Meditarane. 
Această anomalie şi-a continuat deplasarea către 
nord-est fiind situată la acea oră imediat la vest 
de Peninsula Balcanică. Apropierea anomaliei 
tropopuazei dinamice de ciclonul de la nivelul 
solului şi de zona frontală asociată cu acesta 
urma să asigure în următoarele ore condiţiile 
favorabile pentru continuarea şi intensificarea 
procesului de ciclogeneză din straturile joase ale 
troposferei (fig. 8). 
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a)                                                                                         b)  

Fig. 7. 02 decembrie 2012 ora 18.00 UTC; a) negru – presiunea atmosferică la nivelul solului; verde – 
grosimea echivalentă 850/500 hPa,  albastru – parametrul termic frontal; b) negru – presiunea atmosferică la 

nivelul solului, roşu – temperatura echivalent-potenţială la 850 hPa 
 

 
Fig. 8. 02 decembrie 2012 ora 18.00 UTC - Imagine 
Meteosat 9 RGB a maselor de aer; negru – presiunea 
atmosferică la nivelul solului; magenta – înălţimea în 
hPa a nivelului la care vorticitatea potenţială măsoară 

o unitate 
 
 
În ziua de 3 decembrie 2012 la ora        

00 UTC se poate observa că în ultimele 6 ore 
ciclonul se deplasase rapid către nord-nord-est  
şi se adâncise rapid cu mai mult de 10 hPa. 
Astfel, această adâncire rapidă indica un proces 
de ciclogeneză rapidă. Din analiza grosimii 
echivalente şi a parametrului termic frontal 
poate fi pus în evidenţă frontul rece al ciclonului 
extins peste Turcia şi vestul Mării Negre şi 
frontul cald situat deasupra sudului Ucrainei. 
Unghiul dintre frontul cald al ciclonului şi cel 
rece se menţinuse mai mare de 90 de grade, 
astfel că nu putea fi observată o îngustare a 
sectorului cald aşa cum ar fi trebuit să se 

întămple în cazul unui ciclon clasic norvegian. 
De asemenea, în câmpul grosimii echivalente 
poate fi observată o doarsală caldă în spatele 
ciclonului asociată cu frontul oclus care 
începuse să se rotească în jurul ciclonului, iar 
vârful sectorului cald era larg şi nu se alungea în 
jurul ciclonului ci se situa în faţa lui. Toate 
aceste caracteristici puneau în evidenţă faptul că 
ciclonul evoluase după modelul Shapiro-Keyser. 
Din analiza temperaturii echivalent-potenţiale la 
850 hPa se putea observa slăbirea zonei de 
gradient mare asociată frontului rece imediat în 
apropierea centrului ciclonului ceea ce 
reprezintă o caracteristică specifică unui ciclon 
care evoluează după modelul Shapiro-Keyser 
(fig. 9). 

   

În câmpul înălţimii geopotenţialului, se 
poate observa că ciclonul era situat în partea 
anterioară a unui talveg de undă scurtă format în 
cadrul talvegului de scară mare care acoperea 
centrul Europei şi zona Mării Meditareane. 
Această locaţie era favorabilă pentru 
intensificarea mişcărilor ascendente. În câmpul 
advecţiei de temperatură putea fi observată o 
structură tipică, cu advecţie caldă intensă în 
partea nordică şi estică a ciclonului şi advecţie 
rece destul de intensă în partea vestică şi de sud 
a acestuia. Acest dipol pronunţat de advecţie 
caldă/advecţie rece era un semn al ciclogenezei 
aflată în desfăşurare. În câmpul izotahelor la  
300 hPa se poate observa că ciclonul se situa    
în regiunea de ieşire stângă a unui maxim al 
curentului jet situat deasupra Mării Mediterane 
şi Mării Egee. Astfel, locaţia ciclonului era 
favorabilă pentru continuarea intensificării 
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a)                                                                                       b) 

Fig. 9. 03 decembrie 2012 ora 00.00 UTC: a) – negru: presiunea atmosferică la nivelul solului, verde: grosimea 
echivalentă 850/500 hPa, albastru: parametrul termic frontal; b) – negru: presiunea atmosferică la nivelul solului, 

roşu: temperatura echivalent-potenţială la 850 hPa 

acestuia ca urmare a mişcărilor ascendente 
sprecifice acestei regiuni a curentului jet. De 
asemenea, se putea fi observa tendinţa formării 
unui al doilea maxim al curentului jet deasupra 
nordului Ucraimnei, a cărui regiune de intrare 
dreaptă, de asemenea favorabilă pentru mişcările 
ascendente, era situată imediat la nord de ciclon. 
În câmpul advecţiei de vorticitate la 300 hPa în 
aria ciclonului şi la nord-vest de acesta putea fi 
observat un maxim pronunţat de advecţie de 
vorticitatea pozitivă. Acest maxim de advecţie 
de vorticitate pozitivă putea fi pus în legătură cu 
trei structuri: talvegul de altitudine aflat în 
deplasare către nord-est, regiunea de ieşire 
stângă a maximului de jet de deasupra Mării 
Mediterane şi regiunea de intrare dreaptă a 
maximului de jet de deasupra Ucrainei. 
Mişcările ascendente determinate de acest 
maxim de advecţie de vorticitate pozitivă 
asigurau în continuare un mediu favorabil 
intensificării ciclonului. Din analiza vorticităţii 
potenţiale se poate observa intensificarea 
anomaliei tropopauzei dinamice. Astfel, nivelul 
la care vorticitatea potenţială era de o unitate 
coborâse până la nivelul de 900 hPa. O astfel   
de coborâre putea indica faptul că începuse   
deja interacţiunea dintre anomalia de altitudine  
a vorticităţii potenţiale şi ciclonul de nivel jos, 
având ca efect intensificarea reciprocă a celor 
două structuri şi, astfel, asigurarea mecansimului 
de continuare a intensificării rapide a ciclonului 
(fig. 10).   

Din analiza imaginii radar şi a 
observaţiilor de la staţiile meteo de la ora        
23.30 UTC putea fi observată deasupra sud-

estului ţării prezenţa unei arii extinse ce 
precipitaţii asociate cu frontul oclus al 
ciclonului. În această arie extinsă cu precipitaţii 
moderate puteau fi observate cu ajutorul 
imaginii radar benzi de precipitaţii intense    
ceea ce punea în evidenţă prezenţa instabilităţii 
condiţionale simetrice. Pe măsura apropierii 
dinspre sud a pătrunderii uscate se putea observa 
încetarea precipitaţiilor deasupra sudului 
Dobrogei. Odată cu apropierea şi adâncirea 
ciclonului şi gradientul baric orizontal a crescut 
astfel că vitezele vântului au continuat să 
crească atingând 21 m/s la Platforma Gloria      
şi 19 m/s la Mangalia. În ceea ce priveşte 
direcţia vântului aceasta era predominant nord-
estică şi nordică deasupra Munteniei şi estică 
deasupra Dobrogei (fig. 11). 

  

În 3 decembrie 2012 la ora 00:30 UTC din 
analiza presiunii atmosferice la nivelul solului, 
se putea observa că centrul ciclonului atinsese 
extremitatea de sud-est a Munteniei şi cea de 
sud-vest a Dobrogei. Cea mai scăzută valoare a 
presiunii atmosferice se înregistra la staţia meteo 
Călăraşi, aceasta fiind de 989,3 hPa. Diferenţa 
de presiune dintre nordul şi sudul Dobrogei era 
de aproximativ 9 hPa. În imaginea de satelit se 
poate observa că întreaga Dobroge se afla sub 
influenţa pătrunderii de aer uscat stratosferic, în 
timp ce frontul oclus al ciclonului influenţa 
Moldova, Transilvania, Oltenia şi Muntenia. 
Capul noros era situat deasupra nordului 
Bulgariei. În imaginea radar puteau fi observate 
în continuare benzi de precipitaţii intense 
deasupra estului Munteniei, care pun în evidenţă 
prezenţa  instabilităţii  condiţionale  simetrice.  
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a)                                                                                     b) 

 

    
c) d) 

 

 
e) 

Fig. 10.  03 decembrie 2012 ora 00.00 UTC – a) Imagine Meteosat 9 RGB a maselor de aer; negru: 
presiunea atmosferică la nivelul solului verde: înălţimea geopotenţialului la 500 hPa; b) Imagine Meteosat 9 

RGB a maselor de aer; negru: presiunea atmosferică la nivelul solului, roşu: advecţie caldă la 700 hPa, 
albastru: advecţie rece la 700 hPa; c) Imagine Meteosat 9 RGB a maselor de aer; negru: presiunea 

atmosferică la nivelul solului, galben: izotahele la 300 hPa; d) Imagine Meteosat 9 RGB a maselor de aer; 
negru:  presiunea atmosferică la nivelul solului, magenta: înălţimea geopotenţialului la 300 hPa, galben: 

izotahele la 300 hPa, roşu: advecţia de vorticitate pozitivă la 300 hPa; e) Imagine Imagine Meteosat 9 RGB 
a maselor de aer; negru: presiunea atmosferică la nivelul solului, magenta: înălţimea în hPa a nivelului la 

care vorticitatea potenţială măsoară o unitate. 
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a) 
 

 
b) 

Fig. 11.  02 decembrie 2012 ora 23:30 UTC: a) Mozaic radar naţional; b) Observaţii de la staţiile meteo; 
negru:presiunea atmosferică la nivelul solului 

 

Odată cu adâncirea ciclonului şi cu 
creşterea gradientului baric orizontal, viteza 
vântului a continuat să crească atingând la rafală 
21 m/s la Mangalia, Platforma Gloria şi Sulina. 
În acord cu poziţia centrului ciclonului direcţia 
vântului era predominant nordică deasupra 
Mnteniei, est-nord-estică deasupra jumătăţii de 
nord a Dobrogei şi sud-estică deasupra sud-
estului Dobrogei (fig 12). 

La ora 01:30 UTC centrul ciclonului era 
poziţionat deasupra sud-estului Munteniei. 
Presiunea atmosferică la centrul ciclonului 
continua să scadă indicând continuarea 
procesului de ciclogeneză rapidă, astfel că, la 
staţia Călăraşi valoarea acesteia era de 986,1 
hPa. În imaginea de satelit se poate observa că 
pătrunderea de aer uscat stratosferic, pusă în 
evidenţă prin nuanţe roşiatice şi prin disiparea 
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a)                                                                                     b) 
 

 

c) 

Fig. 12. 03 decembrie 2012 ora 00:30 UTC: a) Imagine Meteosat 9 RGB a maselor de aer; b)  Mozaic radar 
naţional; c) Observaţii de la staţiile meteo; negru:presiunea atmosferică la nivelul solului 

norilor îşi continuase avansul către nord şi 
ajunsese până în sudul Republicii Moldova. 
Capul noros al ocluziei era situat deasupra 
extremităţii de nord a Bulgariei, imediat la sud 
de ţara noastră. Din imaginea radar se poate 
observa prezenţa în continuare a benzilor de 
precipitaţii intense specifice instabilităţii 
condiţionale simetrice deasupra estului 
Munteniei. Odată cu adâncirea ciclonului, 
gradientul baric orizontal deasupra jumătăţii    
de nord a Dobrogei a continuat să crească ceea 
ce a determinat creşterea vitezei vântului care    

a atins la rafală 27 m/s la Corugea. În acord      
cu disribuţia presiunii atmosferice la nivelul 
solului, direcţia din care bătea vântul era 
predominant nordică deasupra estului 
Munteniei, estică, deaasupra nordului Dobrogei 
şi sud-estică deasupra centrului şi sudului 
Dobrogei. La staţiile Adamclisi şi Călaraşi 
vântul se orientase din sector sudic, ceea ce  
arăta faptul că centrul ciclonului trecuse deja     
la nord de aceste staţii, iar viteza era redusă 
situându-se sub 10 m/s la rafală (fig. 13). 
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a) b) 
 

 
c) 

Fig. 13. 03 decembrie 2012 ora 01:30 UTC: a) Imagine Meteosat 9 RGB a maselor de aer; b)  Mozaic radar 
naţional; c) Observaţii de la staţiile meteo; negru:presiunea atmosferică la nivelul solului, nuanţele de roşu: 

valorile tendinţei barice în ultimele 3 ore 
 

În câmpul de viteze doppler se poate 
evidenţia schimbarea circulaţiei dinspre vest în 
nord-estul Bulgariei şi în extremitatea sudică a 
judeţului Călăraşi şi sud-vestul judeţului 
Constanţa. În faţa benzii de precipitaţii prezente 
în sud-vestul judeţului Constanţa, în continuare 
predomina circulaţia sud-estică, iar la niveluri 
medii circulaţia îşi schimba direcţia în sens 
anticiclonic, de la sud-est spre sud-vest. În 
viteze relative sistemul era susţinut de o intensa 
ascendenţă a aerului cald şi umed de deasupra 
Mării Negre, dar şi de prezenţa  convergenţei – 

parctic, aerul cald şi umed era antrenat într-o 
ascensiune adiabatică forţată, pe o pantă frontală 
destul de înclinată. Astfel în Bărăgan erau 
întrunite condiţii pentru condensarea rapidă a 
vaporilor de apă şi precipitaţii intense (fig. 14). 

La ora 2:30 UTC ciclonul îşi continuase 
deplasarea către nord, astfel că centrul acestuia 
era poziţionat deasupra extremităţii de est a 
Munteniei. Concomitent cu această deplasare 
către nord presiunea atmsoferică la centru 
continuase să scadă, astfel, că la staţia meteo 
Hârşova, se atinsese valoarea de 985 hPa. În 
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Fig. 14. 03 decembrie ora 01 UTC  – viteze doppler şi viteze relative (0.5, 1.5, 2.4) 

 
 

acord cu distribuţia presiunii atmosferice la 
nivelul solului, deasupra părţii de nord a 
Dobrogei, vântul bătea din sector predominant 
sud-estic, cu viteze de până la 25 m/s la staţia 
Mahmudia. Deasupra sudului Dobrogei şi 
extremităţii de sud-est a Munteniei, în partea 
posterioară a ciclonului, vântul se orientase din 
sector predominant vestic şi atinsese viteze de 
până la 30 m/s la staţia meteo Adamclisi. Dacă 
până acum intensificările de vânt care se 
produseseră în partea anterioară a ciclonului 
puteau fi explicate doar prin creşterea 
gradientului baric orizontal, în explicarea 
intensificărilor vântului din partea posterioară a 
ciclonului şi a intensităţii deosebit de mari a 
acestora terbuiau luate în considerare 
considerare două elemente: pe de-o parte 
gradientul baric orizontal foarte ridicat prezent 
în partea sudică a ciclonului, iar pe de altă parte, 
prezenţa sting jetului. Aşa cum s-a arătat din 
analizele anterioare, acest ciclon evoluase pe tot 
parcursul ciclului său de viaţă după modelul 
Shapiro-Keyser. Într-un astfel de ciclon pot fi 
observate adesea vânturi puternice la distanţe 
destul de mari în spatele frontului rece, într-o 

regiune situată imediat la sud de centrul 
ciclonului, în imediata vecinătate a părţii din 
faţă a capului noros al ocluziei. Acestea pot fi 
explicate în bună măsură cu ajutorul vântului de 
gradient. Apariţia benzilor la vârful capului 
noros sugerează circulaţia produsă ca urmare a 
instabilităţii condiţionale simetrice. Această 
circulaţie poate conduce la rafale foarte 
puternice ale vântului în faţa capului noros.   
Din analiza imaginii de satelit se poate observa 
prezenţa benzii noroase a ocluziei deasupra 
jumătăţii estice a ţării noastre. În această bandă 
noroasă a ocluziei putea fi observată o arie în 
care nebulozitatea era mai bine dezvoltată, iar 
temperatura vârfurilor norilor era mai scăzută. 
Capul noros al acestei arii noroase mai bine 
dezvoltate era situat deasupra extremităţii de   
sud a Dobrogei. Aceste aspecte pot fi observate 
şi mai bine din analiza imaginii radar. Astfel se 
poate observa aria cu precipitaţii intense 
prezentă deasupra estului Munteniei. În această 
arie de precipitaţii puteau fi observate cu 
uşurinţă benzile de precipitaţii mai intense    
ceea ce punea în evidenţă prezenţa instabilităţii 
condiţionale simetrice. Capul noros al acestei 
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arii de nebulozitate şi precipitaţii era situat   
chiar deasupra extremităţii de sud a Dobrogei, 
acolo unde se înregistrase viteza cea mai mare a 
vântului. De asemenea se poate observa că 
temperatura vârfurilor norilor în capul noros era 
mai ridicată decât cea a norilor din partea 
centrală a benzii noroase a ocluziei ceea ce 
punea în evidenţă prezenţa mişcărilor 
descendente ale aerului. Astfel, luând în 

considerare tipul ciclonului care evoluase după 
modelul Shapiro-Keyser, prezenţa instabilităţii 
condiţionale simetrice în banda noroasă a 
ocluziei, prezenţa mişcărilor descendente în 
capul noros al ocluziei şi raportul dintre poziţia 
capului noros al ocluziei şi cea a maximului de 
viteză a vântului înregistrată la staţiile meteo, 
poate fi pusă în evidenţă prezenţa unui sting jet.  
(fig. 15). 

   
a)                                                                                  b) 

 

 

c) 

Fig. 15. 03 decembrie 2012 ora 02:30 UTC: a) Imagine Meteosat 9 RGB a maselor de aer; b)  Mozaic radar 
naţional; c) Observaţii de la staţiile meteo; negru:presiunea atmosferică la nivelul solului 
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Formarea acestui curent descendent apare 
evident pe imaginile radar în câmpul de viteze 
relative, mai ales în primele două elevaţii (0.5 şi 
1.5). La prima elevaţie acest curent descendent 
apare în viteze relative la înălţimi de 
aproximativ 2 km în nord-estul Bărăganului şi 
coboară aproape de sol în apropierea radarului 
de la Medgidia. La elevaţia de 1.5 acest curent 
jet descedent mai apare doar în vestul judeţului 
Constanţa, aproape de radar, în vreme ce în zona 
Bărăganului la înălţimi de 2,5...4 km predomină 
ascendenţa.  

Mişcările ascendente rezultate ca urmare  
a instabilităţii condiţionale simetrice produc 
benzi de precipitaţii în zona capul noros, aşa 
cum apar ele în imaginile radar. Există 
ascendenţă în aceste benzi mai ales la niveluri 
medii, la peste 2,5 km în acest caz, şi 
descendenţă în stratul limită, unde de altfel se 
produce sting jetul. Aceste ramuri descendente 
care coboară de la nivelul capului noros produc 
mai multe sting jeturi.  Termenul sting jet se 
referă la aerul cu o deplasare rapidă care 
coboară din vârful capului noros în pătrunderea 
uscată din faţa lui. Precipitaţiile care cad în aerul 
uscat determină racire evaporativă şi amplifică 
descendenţa (fig. 16). 

La ora 3:30 UTC ciclonul îşi continuase 
deplasarea către nord, iar centrul acestuia era 
poziţionat deasupra jumătăţii vestice a judeţului 
Tulcea. Presiunea atmosferică la centrul 
ciclonului a continuat să scadă, astfel că la staţia 
meteo Corugea s-a înregistrat o valoare de 983,5 
hPa. Gradientul baric orizontal deasupra 
jumătăţii de sud a Dobrogei era deosebit de 
ridicat, diferenţa de presiune dintre staţiile 
Corugea şi Călăraşi fiind de 19 hPa. Astfel, 
deasupra jumătăţii de sud a Dobrogei viteza 
vântului a continuat să crească şi a atins 36 m/s 
la Medgidia şi 34 m/s la Adamclisi. Aceste 
viteze foarte mari erau în concordanţă cu 
gradientul baric orizontal deosebit de ridicat. 
Totuşi, trebuie menţionat că nu toate staţiile 
meteo înregistrau aceste viteze foarte ridicate. 
Astfel, la Călaraşi valoarea maximă a rafalei era 
de 19 m/s, la Mangalia, de 13 m/s, iar la 
Constanţa de 24 m/s. Din analiza imaginii de 
satelit se poate observa cu uşurinţă banda 
noroasă a ocluziei care acoperea Moldova şi 
Muntenia. Se putea observa că aria cu 
nebulozitate intensificată din această bandă se 
extinsese, iar temperatura vârfurilor norilor 
creştea usor de la nord către sud ceea ce punea 
în evidenţă prezenţa curenţilor descendenţi. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sting jet 

 
Fig. 16. 03 decembrie 2012 ora 02 UTC  –  viteze doppler şi viteze relative (0.5, 1.5 şi 2.4) 
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Capul noros al ocluziei era situat deasupra părţi 
de sud a Dobrogei. În imaginea radar pot fi 
observate în continuare cu uşurinţă benzile de 
precipitaţii intense datorate instabilităţii 
condiţionale simetrice şi capul noros situat 
deasupra vestului judeţului Constanţa. Astfel, 
poate fi facută o bună corelaţie între locaţiile în 
care s-au înregistrat cele mai mari viteze ale 
vântului şi poziţia capului noros al ocluziei. De 
asemenea, prezenţa precipitaţiilor intense în aria 
cu curenţi descendenţi asigura mecanismul de 
răcire evaporativă a acestora intensificându-le 

mişcarea descendenţă şi astfel, viteza acestora la 
suprafaţă. Ţinând cont de prezenţa curenţilor 
descendeţi şi a benzilor de precipitaţii specifice 
instabilităţii condiţionale simetrice aceste viteze 
foarte mari ale vântului înregistrate pe o 
suprafaţă restrânsă pot fi puse în legătură cu 
prezenţa sting jetului (fig. 17). 

Acest curent jet descedent apare evident  
şi în profilul vertical de deasupra radarului de   
la Medgidia, cele mai mari viteze radiale 
surprinse regăsindu-se la o altidudine de 1,5 km 
(fig. 18). 

 

   

a)                                                                                        b) 
 

 
c) 

 
Fig. 17. 03 decembrie 2012 ora 03:30 UTC: a) Imagine Meteosat 9 RGB a maselor de aer; b)  Mozaic radar 

naţional; c) Observaţii de la staţiile meteo; negru:presiunea atmosferică la nivelul solului 
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Sting jet 

 

03 decembrie 2012, ora 03 UTC  - viteze doppler şi viteze relative (0.5, 1.5 şi 2.4) 

 

03 decembrie 2012, ora 03:12 – 04:11 UTC – VAD  - profil de vânt deasupra radarului de la Medgidia 

Fig. 18 
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La ora 04:30 UTC ciclonul se deplasase 
către nord-est iar centrul acestuia era situat 
deasupra nordului judeţului Tulcea. Valoarea 
presiunii atmosferice la centrul ciclonului a 
continuat să scadă, astfel că la staţia meteo 
Mahmudia s-a înregistrat o presiune atmosferică 
de 980,5 hPa. Diferenţa de presiune dintre 
Mahmudia şi Călăraşi era de 26 hPa. Acest 
gradient baric orizontal foarte ridicat justifica 
intensitatea foarte mare a vântului de deasupra 
estului Munteniei şi Dobrogei. Astfel, la toate 
staţiile din Dobrogea şi estul Munteniei viteza 
maximă a rafalei înregistra valori între 15 şi     
30 m/s. Excepţie făceau staţiile meteo Medgidia 
şi Platforma Gloria unde vitezele atingeau       
35 m/s. Din analiza imaginii de satelit poate       
fi observată în continuare cu uşurinţă banda 
noroasă a ocluziei. Temperatura vârfurilor 
norilor scădea uşor dinspre Moldova către sud-
estul Munteniei şi sudul Dobrogei ceea ce punea 
în evidenţă prezenţa în continuare a curenţilor 
descendenţi. Capul noros al acestei ocluzii era 
situat în partea central-sudică a Dobrogei. În 
imaginea radar puteau fi observate în continuare 
benzi de precipitaţii intense deasupra estului 
Munteniei care aveau tendinţa să se extindă 
către partea vestică a Dobrogei. Astfel, având 
vedere raportul dintre poziţia staţiei Medgidia     
şi cea a capului noros, viteza de 35 m/s poate fi 
pusă în relaţie cu prezenţa sting jetului. Viteza 
de 35 m/s de la Platforma Gloria poate fi 
explicată prin faptul că această staţie este situată 
deasupra mării acolo unde rugozitatea suprafeţei 
terestre este mult mai redusă. Totuşi, din 
imaginea de satelit se poate observa tendinţa 
capului noros al ocluziei de a se extinde către 
est, astfel că nu poate fi exclusă nici contribuţia 
unui eventual sting jet (fig. 19). 

La ora 06 UTC ciclonul îşi continuase 
deplasarea către nord iar centrul acestuia era 
poziţionat deasupra graniţei dintre nord-estul 
Dobrogei şi sud-vestul Ucrainei. Presiunea 
atmosferică la centru atinsese valoarea minimă 
din întreg ciclul de evoluţie a ciclonului,     
astfel că la Sulina se înregistra o valoare de 
980,2 hPa. Din analiza grosimii echivalente şi a 
parametrului termic frontal pot fi observate cu 
uşurinţă frontul rece al ciclonului poziţionat 
deasupra Mării Negre şi Turciei şi frontul cald 
situat deasupra Ucrainei. Se poate observa că 
unghiul dintre cele două fronturi s-a menţinut la 
valori apropiate de 90 de grade. De asemenea, 
vârful sectorului cald era larg şi se situa 
deasupra părţii de sud a Ucrainei, la o distanţă 
destul de mare de centrul ciclonului. Deasupra 

centrului ciclonului era prezentă o dorsală caldă. 
Toate aceste caracteristici arătau că ciclonul 
evoluase în continuare după modelul Shapiro-
Keyser. Din analiza temperaturii echivalent-
potenţiale la 850 hPa poate fi pusă în evidenţă 
cu uşurinţă aria de gradient mare asociată 
frontului cald situat deasupra Ucrainei. În aria 
frontului rece de deasupra Mării Negre se putea 
observa că gradientul temperaturii echivalent-
potenţiale era redus situaţie specifică pentru un 
ciclon care evoluează după modelul Shapiro-
Keyser (fig. 20). 

Din analiza înălţimii geopotenţialului la 
500 hPa se putea observa formarea unui nucleu 
ciclonic închis deasupra sudului Republicii 
Moldova şi nordului Dobrogei. Centrul 
ciclonului de la nivelul solului se afla în margiea 
sud-estică a acestui ciclon de altitudine ceea ce 
arăta că ciclonul de la nivelul solului îşi atinsese 
maximul de dezvoltare. În câmpul advecţiei de 
temperatură putea fi observată în continuare o 
structură dipolară cu advecţie caldă intensă la 
nord şi nord-est de ciclon şi advecţie rece 
intensă la sud şi sud-vest de aceasta. Această 
structură era tipică pentru un proces de 
ciclogeneză rapidă. Din analiza izotahelor la  
300 hPa se poate observa că ciclonul se afla în 
regiunea de ieşire stângă a unui maxim al 
curentului jet extins peste estul Mării 
Mediterane, vestul Turciei şi al Mării Negre, 
locaţie favorabilă pentru mişcări ascedente 
intense ale aerului. În câmpul advecţiei de 
vorticitate la 300 hPa se poate observa prezenţa 
la nord şi la est de centrul ciclonului a unui 
maxim pronunţat de advecţie de vorticitate 
pozitivă legat atât de regiunea de ieşire stângă a 
maximului de jet cât şi de ciclonul de altitudine 
aflat în deplasare către nord-est. În câmpul 
vorticităţii potenţiale putea fi observată în 
continuare anomalia intensă a tropopauzei 
dinamice situată deasupra ciclonului de la 
nivelul solului situaţie specifică pentru un 
proces de ciclogeneză rapidă (fig. 21). 

Din analiza observaţiilor meteo de la ora 
05.30 UTC se putea observa că diferenţa de 
presiune dintre staţiile Sulina şi Călăraşi era de 
27,2 hPa. Ca urmare a acestui gradient baric 
orizontal deosebit de ridicat vântul a continuat 
să prezinte intensificări susţinute în Dobrogea şi 
estul Munteniei, cu viteze care atingeau la rafală 
până la 30 m/s la staţia meteo Gura Portiţei. 
Excepţie făceau staţiile platforma Gloria unde se 
atinseseră 38 m/s şi Sulina unde se atinseseră   
35 m/s. Din analiza imaginii de satelit mai 
detaliată şi a imaginii radar se poate observa 
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cum capul noros al ocluziei era situat în zona   
de litoral din judeţul Tulcea şi din nordul 
judeţului Constanţa. În imaginea radar puteau    
fi observate în continuare benzi de precipitaţii 
intense care puneau în evidenţă prezenţa 

instabilităţii condiţionale simetrice. Astfel ţinând 
cont de toate aceste elemente se poate deduce că 
vitezele deosebit de mari înregistrate la staţiile 
meteo Sulina şi Gura Portiţei erau în legătură cu 
prezenţa sting jetului (fig. 22). 

      
 

  
a) b) 

 
 

 
c) 
 

Fig. 19. 03 decembrie 2012 ora 04:30 UTC: a) Imagine Meteosat 9 RGB a maselor de aer; b)  Mozaic radar 
naţional; c) Observaţii de la staţiile meteo; negru:presiunea atmosferică la nivelul solului; nuanţele de roşu şi 

albastru: valoarea tendinţei barice în ultimele 3 ore 
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a) 
 

  
b) c) 

 
Fig. 20. 03 decembrie 2012: a) ora 04 UTC: viteze doppler şi viteze relative (0.5, 1.5 şi 2.4); b) ora 06.00 UTC: 

negru – presiunea atmosferică la nivelul solului, verde – grosimea echivalentă 850/500 hPa, albastru – 
parametrul termic frontal; c) ora 06.00 UTC: negru – presiunea atmosferică la nivelul solului, roşu – temperatura 

echivalent-potenţială la 850 hPa 
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a)                                                                                         b) 

    
c) d) 

 

 
e) 
 

Fig. 21. 03 decembrie 2012 ora 06.00 UTC: a) Imagine Meteosat 9 RGB a maselor de aer; negru: presiunea  a    
tmosferică la nivelul solului, verde: înălţimea geopotenţialului la 500 hPa; b) Imagine Meteosat 9 RGB a 

maselor de aer; negru: presiunea atmosferică la nivelul solului, roşu: advecţie caldă la 700 hPa, albastru: advecţie 
rece la 700 hPa; c) Imagine Meteosat 9 RGB a maselor de aer; negru: presiunea atmosferică la nivelul solului, 

galben: izotahele la 300 hPa; d) Imagine Meteosat 9 RGB a maselor de aer; negru: presiunea atmosferică la 
nivelul solului, magenta: înălţimea geopotenţialului la 300 hPa, galben: izotahele la 300 hPa, roşu: advecţia de 
vorticitate pozitivă la 300 hPa; e) Imagine Meteosat 9 RGB a maselor de aer; negru: presiunea atmosferică la 

nivelul solului, magenta: înălţimea în hPa a nivelului la care vorticitatea potenţială măsoară o unitate 
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a)                                                                                            b) 

 

 
c) 

 
Fig. 22. 03 decembrie 2012 ora 05:30 UTC: a) Imagine Meteosat 9 RGB a maselor de aer; b) Mozaic radar 

naţional; c) Observaţii de la staţiile meteo; negru:presiunea atmosferică la nivelul solului 
 

La ora 6:30 UTC ciclonul şi-a continuat 
deplasarea către nord-est, iar centrul acestuia a 
părăsit zona geografică a ţării noastre. În spatele 
lui, deasupra întregii părţi de sud-est a 
României, presiunea atmosferică a fost în 
creştere. Diferenţa de presiune dintre staţiile 
Sulina şi Călaraşi s-a menţinut deosebit de 
ridicat aceasta fiind de 26 hPa. Ca urmare a 
acestui gradient baric orizontal deosebit de 
ridicat, vântul a continuat să prezinte intesificări 
susţinute în estul Munteniei şi Dobrogea din 
sector predominant vestic. În ceea ce priveste 

viteza vântului se putea observa o scădere a 
acesteia în jumătatea de sud a Dobrogei, în   
timp ce în jumătatea de nord a regiunii aceasta 
se menţinea foarte ridicată depăşind frecvent         
25 m/s şi atingea valori de până la 32 m/s          
la Gura Portiţei şi Sulina şi 35 m/s la Platforma 
Gloria.  În imaginea de satelit putea fi observată 
în continuare banda noroasă a ocluziei prezentă 
deasupra Moldovei şi nordului Dobrogei. Capul 
noros al acestei ocluzii era situat în imediata 
vecinătate a zonei litorale a judeţului Tulcea.     
În imaginea radar se poate observa faptul          
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că intensitatea precipitaţiilor era în scădere    
uşoară faţă de ora precedentă. Totodată,        
deşi structura de benzi de precipitaţii intense    
nu mai era atât de evidentă ca la orele 
precedente, acestea mai erau prezente deasupra 
nord-estului   Munteniei   şi  nordului  Dobrogei.  

  

Astfel, vitezele de peste 30 m/s puteau fi puse  
în legătură  în continuare cu prezenţa sting 
jetului deşi, odată cu slăbirea sistemului      
noros  al ocluziei şi  a mişcărilor asociate cu 
instabilitatea condiţională simetrică, rolul 
acestui curent descendent intens devenea mai 
puţin important, efectul gradientului baric 

orizontal având  efectul cel mai important în 
câmpul vântului (fig. 23). 

Între orele 7 şi 11 UTC ciclonul şi-a 
continuat deplasarea către nord-est. Din 
imaginile de satelit se poate observa că banda 
noroasă a ocluziei a devenit din ce în ce mai 
puţin organizată şi a înconjurat centrul 
ciclonului. Odată cu deplasarea către nord a 
ciclonului acesta a antrenat către nord şi banda 
noroasă a ocluziei care a părăsit şi ea teritoriul 
ţării noastre. În spatele ciclonului, presiunea 
atmosferică a crescut de la o oră la alta. Deşi 
gradintul baric orizontal a scăzut treptat, acesta 

 

  
a)                                                                                         b) 

 

  
c) 
 

Fig. 23.  03 decembrie 2012 ora 06:30 UTC: a) Imagine Meteosat 9 RGB a maselor de aer; b) Mozaic radar 
naţional; c) Observaţii de la staţiile meteo 
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s-a menţinut ridicat, la sfârşitul intervalului 
diferenţa de presiune dintre staţiile Sulina şi 
Călăraşi fiind de 16 hPa ceea ce reprezenta în 
continuare o valoare ridicată. În aceste condiţii 
vântul a continuat să prezinte intensificări 
susţinute în estul Munteniei şi Dobrogea, însă 
vitezele au fost în uşoară scădere de la o ora la 
alta astfel că doar în primele ore s-au mai atins 
şi depăşit uşor 30 m/s pe suprafeţe restrânse din 
Delta Dunării şi la Platforma Gloria. Dacă 
aceste viteze de peste 30 m/s de la începutul 
intervalului mai puteau fi puse în legătură cu 
stadiul final al unui sting jet, intensificările din 
restul intervalului, care nu au depăşit 25 m/s pot 
fi explicate doar cu ajutorul gradientului baric 
orizontal, în condiţiile în care capul noros al 
ocluziei, care era o arie favorabilă pentru 

apariţia sting jetului, părăsise zona geografică a 
ţării noastre (fig. 24). 

La ora 12 UTC ciclonul îşi continuase 
deplasarea către nord-est, astfel că centrul 
acestuia se situa deasupra Ucrainei, imediat la 
nord de Golful Odesa. Faţă de ora precedentă 
aria ciclonului crescuse iar presiunea la centrul 
acestuia crescuse uşor aceasta fiind în jur de  
984 hPa. Faptul că presiunea atmosferică la 
centrul ciclonului crescuse uşor în ultimile 6 ore 
indica faptul că ciclonul intrase în stadiul de 
ocludere. Din analiza grosimii echivalente şi a 
parametrului termic frontal se putea observa că 
frontul rece al ciclonului se deplasase către est 
fiind situat acum deasupra bazinului estic al 
Mării Mediterane, iar frontul rece al ciclonului 
se deplasase către nord-est fiind situat deasupra 

 

a)                                                                                        b) 

 

c) 

Fig. 24.  03 decembrie 2012. Imagine Meteosat 9 RGB a maselor de aer : a) ora 09:00 UTC; b) ora 10:00 UTC; 
c) ora 11:00 UTC 
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nord-estului Ucrainei şi sudului Rusiei. În 
imaginea RGB a maselor de aer deasupra 
bazinului vestic al Mării Negre putea fi 
observată banda noroasă a frontului rece. 
Sistemul noros asociat cu frontul cald era   
extins şi acoperea nord-estul Ucrainei şi sudul 
Rusiei. În continuare pooziţia frontului cald     
nu putea fi stabilită doar cu ajutorul imaginii    
de satelit acesta fiind un front cald acoperit.  
Spirala noroasă a ocluziei era prezentă deasupra 
Ucrainei. Această spirală a ocluziei se fragmen-
tase şi înconjura întreaga parte centrală a 
ciclonului ceea ce era un alt indiciu al faptului 
că ciclonul intrase în faza de oludere. Nuanţele 
roşiatice suprapuse peste partea centrală a 
ciclonului şi parţial peste spirala noroasă a 
ocluziei semnalau prezenţa pătrunderii de aer 
uscat stratosferic însă această pătrundere nu mai 
era atât de bine pusă în evidenţă ca în intervalele 
orare precedente. 

 

 
a) 

 
b) 

Fig. 25. 03 decembrie 2012 ora 12.00 UTC:             
a)  negru: presiunea atmosferică la nivelul solului, 

verde: grosimea echivalentă 850/500 hPa;  
b) Imagine Meteosat 9 RGB a maselor de aer; negru: 

presiunea atmosferică la nivelul solului 

Din analiza observaţiilor de la staţiile 
meteo la ora 11.30 UTC vântul continua să 
prezinte intensificări din sector predominant 
vestic, în toată partea de sud-est a ţării însă 
viteza vântului scăzuse semnificativ faţă de 
orele precedente. Astfel, în partea estică a 
Munteniei şi în cea mai mare parte a Dobrogei 
viteza maximă la rafală a vântului se situa între 
12 şi 18 m/s. Excepţie făceau doar staţia Sulina 
unde se înregistrau viteze de pînă la 22 m/s şi 
Platforma Gloria cu viteze de până la 24 m/s. De 
asemenea, odată cu îndepărtarea spre nord-est    
a sistemului noros al ocluziei, precipitaţiile 
încetaseră în toate regiunile. 

În următoarele ore, odată cu îndepărtarea 
ciclonului şi cu scăderea gradientului baric 
orizontal, vântul a contiuat să slăbească în 
intensitate, astfel că până seara vitezele la    
rafală au coborât sub 15 m/s în toate regiunile 
(fig. 25). 

 
 

4. CONCLUZII 
 
Intensificările de vânt care s-au produs în prima 
parte a zilei de 3 decembrie deasupra sud-estului 
României şi, în special deasupra Dobrogei, au 
fost determinate de un ciclon    care s-a adâncit 
foarte rapid. Acest ciclon s-a format deasupra 
nordului Africii, însă, adâncirea rapidă a 
acestuia s-a produs deasupra nordului Peninsulei 
Balcanice şi sud-estului României. Aşa cum se 
întâmplă în cazul oricărui proces  de ciclogeneză 
rapidă, această adâncire bruscă s-a datorat 
interacţiunii unei anomalii a tropopauzei 
dinamice cu o zonă baroclină de nivel jos. 
Astfel, în condiţiile prezenţei unor gradienţi 
barici orizontali foarte ridicaţi, dar şi   a unor 
componente izalobarice pronunţate, vântul a 
avut intensificări susţinute. În condiţiile în    
care ciclonul a evoluat după modelul Shapiro-
Keyser, efectului gradientului baric orizontal i  
s-a adăugat şi cel al prezenţei sting jetului     
care  a determinat producerea unor rafale foarte 
puternice de vânt pe suprafeţe restrânse. Aceste 
rafale puternice au determinat importante 
pagube materiale mai ales în judeţul Constanţa 
unde au fost smulse acoperişuri au fost rupţi 
copaci şi mai multe localităţi au rămas fără 
curent electric şi apă. Unitatea 1 a Centralei 
Nuclearelectrica Cernavodă a fost oprită după  
ce un transformator de alimentare cu energie 
electrică a fost avariat în urma furtunii. 
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STUDIU COMPARATIV ÎNTRE DOUĂ STRUCTURI  SINOPTICE 
GENERATOARE DE VISCOL  ÎN IARNA 2012 
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Rezumat: Iarna 2011-2012 în Romania poate fi caracterizată drept una dintre cele mai grele ierni 
din ultimii 60 de ani, datorită numeroaselor episoade de viscol și, totodată, intervalelor lungi de 
timp cu temperaturi deosebit de scăzute. Data apariției primei ninsori, (january 25th 2012) destul de 
târzie pentru sud-vestul României, a marcat momentul de debut al nenumăratelor episoade de 
vreme severă din acea iarnă. După ninsorile căzute pe 25 şi 26 ianuarie, stratul de zăpadă nou 
depus măsura la staţia meteorologică din Craiova 60 cm – cel mai mare strat din întreaga ţară. Al 
doilea episod de viscol nu a fost la fel de intens, dată fiind influenţa uşor moderatoare a 
Anticiclonului Azoric.  

Scopul prezentei lucrări este de a analiza două situaţii sinoptice diferite ce determină, de regulă, 
apariţia viscolului în regiunea Olteniei. 
 
Cuvinte cheie: Ciclon mediteranean, anticilonul Est-European  si anticiclonul Azoric, viscol 

 
 

1. INTRODUCERE 
 

„Apariţia viscolului, ca fenomen meteorologic, 
este strâns legată de interacţiunea a doi centri 
barici ce transportă mase de aer cu proprietăţi 
fizice diferite: pe de o parte, datorită ciclonilor 
mediteraneeni care înaintează până în sudul ţării 
noastre şi în bazinul vestic al Mării Negre, iar pe 
de altă parte, din cauza dezvoltării  unui cîmp de 
presiune atmosferică ridicată format fie prin 
extinderea dorsalei anticiclonului Est-European, 
fie prin înaintarea unui brâu anticiclonic peste 
ţara noastră între maximul barometric Est-
European şi cel Azoric... Asocierea ninsorii 
abundente cu intensificările puternice ale 
vântului va genera producerea viscolului” 
(Stăncescu I., Carpaţii, factori modificatori ai 
climei). 

Contexte sinoptice similare se regăsc şi în 
cele două cazuri analizate în prezenta lucrare. În 
primul caz (24-26 ianuarie 2012) cuplajul este 
realizat cu anticiclonul Est-European, iar în al 
doilea caz (12-14 februarie 2012) anticiclonul 
Azoric este cel care realizează cuplajul din  zona 
noastră. Apariţia fenomenului de viscol în 
Oltenia are o frecvenţă destul de scăzută 
comparativ cu celelalte regiunii ale ţării. 
Conform literaturii de specialitate, în Oltenia 
valoarea medie anuală cu viscol este de la o zi la 
Dr. Tr. Severin până la  2-3 zile la Craiova 
(Bălescu O., Beşleagă N., 1962, ”Viscole în 
Republica Populară România”). Viscolul apărut 
datorită cuplajului realizat între depresiunea 

Mediteraneeană şi anticiclonul Est-European 
(asemănător cu sub tipul Ib1) şi este mult mai 
frecvent decât cel apărut datorită cuplajului cu 
anticiclonul Azoric (asemănător cu tipul II). 

 
 

2. DATE ŞI METODE 
 
Pentru stabilirea contextului sinoptic şi 
mezoscalar care au generat manifestările de 
vreme severă prezentate mai jos, s-au folosit 
modelele numerice ECMWF, ALADIN şi 
COSMO, imagini satelitare EUMETSAT,    
hărţi de topografie absolută, hărţi realizate cu 
ajutorul datelor furnizate de site-ul ESTOFEX, 
buletine şi date observaţionale furnizate de 
staţiile meteorologice, validate şi administrate 
de Administraţiei Naţionale de Meteorologie. 

 
 
3. REZULTATE  
 
Viscolul din perioada 24-26 ianuarie 2012 
  
Primul viscol al iernii 2011-2012 a fost în 
perioada 24-26 ianuarie 2012 şi a venit după o 
lungă perioadă fără precipitaţii cauzată în 
principal de o activitate  ciclonică scăzută în 
bazinul Mării Mediterane.  

 În data de 22 ianuarie ora 06 UTC, 
Europa Nordică şi Central-Estică se afla sub 
influenţa unui câmp depresionar de origine 
islandeză, al cărui talveg s-a extins până în  
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sudul continentului, în timp ce sud-vestul şi 
nord-estul continentului se aflau sub influenţa 
anticiclonilor Azoric respectiv Est-European. 
Astfel, în bazinul central al Mării Mediterane   
s-a format un nucleu ciclonic, care se va  
deplasa apoi pe o traiectorie transbalcanică.      
În altitudine, la 500 hPa, talvegul de 
geopotenţial scăzut coboară până în bazinul  
estic mediteraneean, susţinând astfel dezvoltarea 
perturbaţiei ciclonice.   

 În următoarele 48 de ore, datorită 
prezenţei unui puternic anticiclon Est-European 
(ce a avut  la centru şi 1050 mb), deplasarea 
către est a depresiunii Islandeze este blocată      
şi aceasta începe să se ocludă. În acelaşi timp   
cei doi anticicloni avansează către centrul 
continentului şi formează un brâu anticiclonic, 
orientat NE–SV, ce va persista până în             
25 ianuarie ora 12 UTC.  La acel moment 
România se afla la periferia câmpului 
depresionar mediteraneean şi a frontului aferent 
acestuia. 

  La nivelul solului, cea mai mare parte     
a Europei s-a aflat sub influenţa unui brâu 
anticiclonic format din anticiclonul Est-
European extins până deasupra Europei 
Centrale, anticiclonul Azoric influenţând mai 
mult partea vestică a continentului. Depresiunea 
Islandeză, bine dezvoltată, acţiona în nord-vestul 
continentului; de asemenea, în sud-est acţiona 
un câmp ciclonic de origine mediteraneeană. 
Prezenţa nucleului ciclonic se observă şi la 
nivelul de 850 hPa. Temperatura aerului la acest 
nivel era cuprinsă între –5° şi 0° C (fig. 1).  

La nivelul mediu al troposferei (fig. 2), 
flancul anterior al dorsalei de geopotenţial, 
extinsă până deasupra Peninsulei Scandinave 
facilitează pătrunderea aerului rece până în 
bazinul central al Mării Mediterane. Deficitul de 
umezeală redus, de la nivelul de 700 hPa,  este 
prezent şi în zona ţării noastre. Configuraţia 
izohipselor de la 500 hPa se regăseşte şi în 
troposfera superioară, la nivelul de 300 hPa, 
întărind adevecţia de aer rece către straturile 
inferioare. Prezenţa nucleului de advecţie de 
vorticitate pozitivă la sud-vest de România, 
favorizează amplificarea mişcărilor ascendente 
în zona analizată (fig. 3 a). 

Analizând hărţile de topografie absolută 
se poate observa prezenţa ciclonului la toate 
nivelurile, până la tropopauză (fig. 3b), prezenţă 
susţinută şi de aerul uscat de origine 
stratosferică vizibil în imaginea satelitară  din 
fig. 3a. 

 
a) 

 
b) 

Fig. 1.  a) Europa-presiunea la nivelul solului    
(sursa www.zamg.ac.at );  b)TA 850 hPa din 

25.01.2012 ora 12 UTC 

 
a) 

 
b) 

Fig. 2. a) TA 700 hPA;  b)TA 500hPa din 25.01.2012 
ora 12 UTC 
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a) 

 
b) 

Fig. 3. a) Satelit WV (roşu PVA 300 hPa; galben 
izotahe 300hPa; cian izohipse la 300hPa, sursa 

www.eumetrain.org) b) Tropopaza,  din 25 ianuarie 
2012 ora 12 UTC 

 
 

Modelul numeric global ECMWF 
(European Center for Medium-Range Weather 
Forcasts),  folosit în activitatea operaţională, a 
surprins destul de bine evoluţia formaţiunilor 
barice, termice şi de geopotenţial pentru 
intervalul 24-26.01.2012, prevăzând că 
intensitatea maximă a fenomenului să apară în 
noaptea de 25 spre 26 ianuarie.  

Astfel, în 25.01.2012, ora 18 UTC, brâul 
anticiclonic format între anticiclonul Azoric şi 
cel Est-European separa ciclonul mediteraneean, 
extins peste întreaga Peninsulă Balcanică şi 
jumătatea sudică a ţării noastre, de depresiunea 
Islandeză, dezvoltată până în nord-vestul 
Europei (fig. 4a). La nivelul de 500 hPa în   sud-
vestul României s-a evidenţiat un nucleu   de 
532 damgp – fig. 4b. Stratul de zăpadă modelat 
pentru intervalul orar 12-18 UTC era  de până la 
10 cm pentru zona Olteniei, fig. 4d.  Câmpul 
vântului  nu a prognozat intensificări  de vânt 
pentru sud-vestul ţării, deşi acestea au fost 
înregistrate în jumătatea sudică a Olteniei,      
fig. 4c. 

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

Fig. 4. a) Presiunea la nivelul solului şi temperatura 
la 850 hPa; b) Geopotenţialul şi temperatura la      

500 hPa; c) Geopotenţialul la 850 hPa şi rafala de 
vânt la 10 m; d) Stratul de zăpadă pe 6 ore – 
25.01.2012 ora 18 UTC modelul ECMWF 
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Analizând ieşirile modelului ALADIN, 
se observă că la nivelul ţării noastre (fig. 5a), 
dorsala anticiclonului Est-European pătrunde 
până în Moldova, unde se realizează cuplajul 
(influenţă ce se observă şi în direcţia NE a 
vântului la 10 m). Se poate observa gradientul 
baric accentuat (10 mb), dar şi gradientul   
termic de aproximativ 6°C, ce au determinat 
intensificări de vânt în sudul ţării. Cantităţile de 
precipitaţii prognozate de acest model erau de 
până la 20 l/mp pentru jumătatea vestică a 
regiunii şi nu cea sudică unde într-adevăr           
s-au înregitrat cantităţi de precipitaţii mari,      
figura 5b. 

 

 
a) 

 
b) 

Fig. 5. Presiunea la nivelul solului, temperatura la 
850 hPa şi vântul la 10 m; b) Ninsoare 6 ore – 

25.01.2012 ora 18 UTC modelul ALADIN 
 

 
La ora 06 UTC ciclonul mediteraneean era 

deplasat către Marea Neagră, zona lui de 
influenţă fiind acum sud-estul României. La 
nivelul de 500 hPa se observă slăbirea dorsalei 
din vestul Europei, nucleul de geopotenţial 
scăzut fiind acum la sud de ţara noastră. Stratul 
de zăpadă prognozat pentru acest interval a fost 
cel mai mare (de până la 14 cm), iar rafalele de 
vânt erau mai mari în sud-estul ţării – figura 6. 

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

Fig. 6. a) Presiunea la nivelul solului şi temperatura la 850 
hPa; b) Geopotenţialul şi temperatura la 500 hPa;                

c) Geopotenţialul la 850 hPa şi rafala de vânt la 10 m; d) 
Stratul de zăpadă pe 6 ore – 26.01.2012 ora 06 UTC 

modelul ECMWF 
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Slăbirea fenomelului de viscol pentru  
sud-vestul României şi intensificarea lui în   
sud-est se poate observa din ieşirea numerică a 
modelului ALADIN în câmpul baric şi al 
vântului (fig.7a). Precipitaţiile pentru intervalul 
00-06  au fost destul de bine modelate – cantităţi 
de până la 20 l/mp, dar mai ales aria lor a fost 
bine surprinsă – (fig 7b). 

 

 
a) 
 

 
b) 

Fig. 7. Presiunea la nivelul solului, temperatura la 
850 hPa şi vântul la 10 m; b) Ninsoare 6 ore – 

26.01.2012 ora 06 UTC modelul ALADIN 
 
 

În figura 8 a) şi b) se poate vedea 
pătrunderea aerului rece din nordul continentului 
până în bazinul estic al Mării Mediterane în 
intervalul 25.01.2012 ora 00 UTC – 26.01.2012 
ora 06 UTC. 

În sondajul aerologic de la Bucureşti din 
26 ianuarie ora 00 UTC (fig. 9), regăsim în 
primii 1500 m, trei straturi cu caracteristici 
diferite ale curgerii, ce demonstrează existenţa 
jetului trosferic jos:  

 

 
a) 

 
b) 

Fig. 8. Relativa 500-100 hPa a) 25.01.2012 ora        
00 UTC; b) 26.01.2012 ora 06 UTC – modelul 

ECMWF 
 
 

1) un strat viforos(s), cu circulaţie 
orizontală intensă, situat sub nivelul  de 925 mb. 
În acest strat intensitatea maximă a curgerii, de 
aproximativ 25 m/s, se atinge în vecinătatea 
nivelului de 969 mb, adică la aproximativ 360 m 
deasupra solului; 

2) un strat de relaxare (r), situat în 
vecinătatea nivelului de 874 mb, în care se 
constată o importantă scădere a intensităţii 
curgerii;  

3) un strat liniştit (q), situat în jurul 
nivelului de 850 mb unde se atinge  un minim al 
intensităţii vântului  de 19…20 m/s. 

 
Analizând diagrama Skew-T a modelului 

COSMO pentru Craiova din 25 ianuarie 2012 
ora 21 UTC regăsim aproape acelaşi profil 
vertical. Se observă forfecarea în direcţie şi 
viteză a vântului în troposfera inferioară şi 
prezenţa jetului troposferic jos. Între sol şi 
nivelul de 700 hPa se remarcă un strat cu 
umezeală relativă foarte mare. 

 69



 
a) 

 
b) 

Fig. 9. Evoluţia pe verticală a parametrilor meteorologici (a), rezultată în urma sondajului aerologic (b), la 
Bucureşti, din data de 26.01.2012 ora 00 UTC (realizat Universitatea Wyoming) 

 

 

Fig. 10. Diagrama Skew-T Craiova din 25 ianuarie 2012 ora 21 UTC 
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Evoluţia perturbaţiei mediteraneene, 
realizarea cuplajului cu dorsala anticiclonului 
Est-European, dar şi fenomenele generate     
sunt redate de hărţile realizate pe baza 
observaţiilor de la staţiile meteorologice      
aflate în circuitul internaţional. Se observă       
că deplasarea nucleelor ciclonului este tangen-

ţială la Dunăre, afectând în primă fază zona 
Olteniei. De asemenea, gradientul baric este   
din ce în ce mai accentuat pe măsură ce 
depresiunea s-a deplasat către Marea Neagră,   
iar dorsala anticiclonului a pătruns către Câmpia 
Română, figura 11 a) – g). Pătrunderea masei  
de aer mai cald dinspre Mediterana a făcut ca    

   
                                                       a)                                                                          b) 

   
                                                     c)                                                                           d) 

   
                                                     e)                                                                           f) 

   
                                                     g)                                                                           h) 

Fig. 11.  Presiunea la nivelul solului – Schema Bjerknes redusă (sursa www.estofex.org ):  a) 24.01.2012 ora    
12 UTC;  b) 24.01.2012 ora 18 UTC; c) 25.01.2012 ora 00 UTC; d) 25.01.2012 ora 06 UTC; e) 25.01.2012 ora 
12 UTC; f) 25.01.2012 ora 18 UTC; g) 26.01.2012 ora 00 UTC; h) Oltenia-stratul de zăpadă şi rafala maximă 

24-26.01.2012 
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în prima zi a episodului în Oltenia să predomine 
ploile ca apoi acestea să se transforme treptat   
în ninsori. 

În perioada 24-26 ianuarie 2012, vremea 
în Oltenia a fost închisă. Pe arii extinse s-au 
semnalat precipitaţii, în nordul şi vestul regiunii 
acestea fiind sub formă de ploaie, lapoviţă        
şi ninsoare, pe când în sud au predominat 
ninsorile. Cantităţile de precipitaţii căzute au 
fost însemnate, izoltat înregistrându-se în 24 de 
ore cu peste 50% mai mult decât media lunară 
multianuală (65 l/mp la Gabru, judeţul Dolj). 
Vântul a prezentat intensificări locale din sector 
predominant estic în jumătatea sudică a regiunii, 
viscolind ninsoarea, rafala maximă fiind de       
68 km/h la Slatina (fig. 11h)). Stratul de zăpadă 
măsura, în 26.01.2012 ora 06 UTC între 2 cm la 
Rm. Vâlcea şi 60 cm la Craiova. 

 

 

 
a) 
 

 
b) 

Fig. 12. a) Europa-presiunea la nivelul solului  
(sursa www.zamg.ac.at );  b)TA 850 hPa din 

13.02.2012 ora 12 UTC 
 
 
 

La nivelul de 500 hPa, cea mai mare   
parte a continentului se afla sub influenţa vast 
talveg de geopotenţial extins până în bazinul 
vestic al Mării Mediterane, excepţie făcând   
sud-estul extrem şi vestul continentului aflate în 
câmp de geopotenţial ridicat. Acest talveg îl 
regăsim şi la nivelul de 700 hPa  – figura 13. 

 
a) 

 
b) 

Fig. 13. a) TA 700 hPA;  b)TA 500hPa din 
13.02.2012 ora 12 UTC 

 
Imaginea satelitară (fig. 14 a) evidenţiază 

prezenţa curentului jet care amplifică mişcările 
ascendente în troposfera inferioară, fapt 
confirmat şi de prezenţa nucleului de advecţie   
de vorticitate pozitivă la ieşirea din jet în    
partea stângă. Şi la nivelul tropopauzei     
nucleul cu cele mai ridicate valori de presiune 
din Marea Mediterană (tropopauză rece, joasă)   
este poziţionat corespunzător structurii anterior 
descrise a nivelurilor inferioare, fapt ce atestă 
prezenţa advecţiei reci şi in troposfera 
superioară (fig. 14 b). 

 

 
 

 72 

http://www.zamg.ac.at/


     
          a)                                                                                      b) 

Fig. 14. a) Satelit WV (roşu PVA 300 hPa; galben izotahe 300hPa; cian izohipse la 300hPa, sursa 
www.eumetrain.org), b) Tropopauza, din 13.02.2012 ora 12 UTC 

Analizând ieşirile modelului numeric 
ECMWF din 13.02.2012 ora 12 UTC putem 
observa că vestul Olteniei se afla la contactul 
dintre cele două formaţiuni barice (ciclonul 
mediteraneean şi dorsala anticiclonului Azoric). 
La 850 hPa în sudul României acţiona un  
nucleu de geopotenţial scăzut, gradientul   
termic fiind de aproximativ 4°C (–10°; –6°C). 

La nivelul de 500 hPa sudul ţării noastre se    
afla pe partea anterioară a talvegului de 
geopotenţial scăzut, circulaţia aerului la acest 
nivel fiind predominant sudică. Astfel stratul   
de zăpadă prognozat pentru intervalul 06-        
12 UTC, pentru zona Olteniei, era de până la     
8 cm  – figura 15 a-d. 

 

      
                                 a)                                                                                              b) 

       
                                            c)                                                                                     d) 

Fig. 15. a) Presiunea la nivelul solului şi temperatura la 850 hPa; b) Geopotenţialul şi temperatura la 850 hPa;      
c) Geopotenţialul şi temperatura la 500 hPa; d) Stratul de zăpadă pe 6 ore – 13.02.2012 ora 12 UTC modelul 

ECMWF 
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Analizând ieşirile modelului ALADIN 
pentru 13.02.2012 ora 18- 14-02-2012 ora 06, 
observăm scăderea presiunii atmosferice de la 
1014 mb la 1010 mb în sud-vestul ţării, 
temperatura de la 850 hPa fiind în jurul     
valorii de –8°C, iar directia vântului aici este 
predominant vestică figura 16. 
 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Fig. 16. Presiunea la nivelul solului, temperatura la 
850 hPa şi vântul la 10 m; a) 13.02.2012 ora 18 UTC; 

b) 14.02.2012 ora 00 UTC; c) 14.02.2012 ora 06 
UTC 

Cantităţile de precipitaţii cumulate în      
24 de ore şi aria lor (fig. 17 a) şi b))  modelate 
de modelul numeric de arie limitată COSMO 
corespund celor înregistrate la staţiile meteo-
rologice di zonă în acest interval. 

 

 
a) 

 
b) 

Fig. 17. Precipitaţii cumulate în 24 de ore                       
a) 13.02.2012 ora 06 UTC; b) 14.02.2012 ora 06 

UTC – modelul COSMO 
 
Estimarea modelului COSMO (diagrama 

Skew-T) din 13 februrie 2012 ora 12 UTC de la 
Moldova Nouă surprinde în stratul de lângă    
sol o circulaţie predominant vestică; forfecare   
în direcţie şi viteză a vântului; aproape de      
500 hPa circulaţia devine sud-vestică (la ora    
18 UTC); prezenţa jetului troposferic la nivelul 
de 350 hPa. 

Analizând evoluţia şi deplasarea formaţiu-
nilor barice care au influenţat Oltenia în 
intervalul 12-14.02.2012, observăm cum depre-
siunea mediteraneeană se deplasează spre vestul 
ţării, pătrunde în Podişul Transilvaniei unde se 
adânceşte cu aproximativ 10 mb în 24 de ore, ca 
apoi să ajungă şi în zona Olteniei realizând 
cuplajul cu anticilonul Azoric (13.02.2012 ora 
12 UTC – figura 19 f). Această mică depresiune 
este legată de ciclonul din zona Mării Negre 
figura 19 a) –h). 
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a)        b)                  
Fig. 18. COSMO-Diagrama Skew-T Moldova Nouă  din 13.feb.2012 a)ora 12; b) ora 18 UTC 

a)      b)   

c)       d)   

e)      f)    

g)      h)   
Fig. 19.  Presiunea la nivelul solului - Schema Bjerknes redusă (sursa www.estofex.org ):a) 12.02.2012 ora       

06 UTC;  b) 12.02.2012 ora 12 UTC; c) 12.02.2012 ora 18 UTC; d) 13.02.2012 ora 00 UTC; e) 13.02.2012 ora 
06 UTC; f) 13.02.2012 ora 12 UTC; g) 13.02.2012 ora 18 UTC; h) 14.02.2012 ora 00 UTC 
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În zilele 12-14 februarie 2012,  în Oltenia 
vremea a fost închisă, pe arii extinse a nins 
moderat. Cantitatea maximă de precipitaţii 
înregistrate a fost de 39.1  l/mp la Apa Neagră. 
Vântul a prezentat intensificări locale în sudul şi 
vestul regiunii din sector predominant vestic, 
viscolind şi spulberând zăpada, rafala maximă 
fiind de 14 m/s la Calafat. Stratul de zăpadă 
depus în cele două zile fiind cuprins între 7 cm 
la Bechet şi 29 cm la Tg. Jiu  (fig. 20). 
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Fig. 20.  Stratul de zăpadă 12-14.02.2012, rafala 
maximă a vântului înregistrată între 12-14.02.2012 

 

4.CONCLUZII 

Atât episodul din 24-26 ianuarie 2012 cât şi     
cel din 12-14 februarie 2012 au fost complexe, 
periculoase, perturbând activitatea socio-econo-
mică din zonă (drumuri închise, activitatea 
şcolară suspendată). 
 Deoarece masa de aer umed advectată 
dinspre Mediterană a fost mai caldă decât în cel 
de-al doilea caz, mare parte din precipitaţiile din 
vestul şi nordul Olteniei au fost  lichide. Ca 
urmare stratul de zăpadă depus a fost mai 
consistent în sud-estul regiunii. În al doilea caz, 
stratul cel mai mare s-a depus în partea nord-
vestică a regiunii. În ceea ce priveşte vântul, 
acesta a fost mai intens în primul caz, îndeosebi 
în estul regiunii (19 m/s la Slatina), putând să 
încadrăm acest fenomen la „viscol tare” şi chiar 
trecător şi izolat la „viscol violent”. În al doilea 
caz, viteza vîntului nu a depăşit 14 m/s la rafală 
şi astfel putem spune că în sudul şi vestul 
regiunii a fost  „viscol tare ”. 

Cele două situaţii de vreme severă au fost 
atenţionate de Administraţia Naţională de 
Meterologie cu „Cod portocaliu” (fig.21), 

consecinţele lor grave fiind semnalate şi de 
mass-media: 

 

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Fig. 21. a) sursa www.realitatea.net; b) drumul de 
acces spre SRPV Craiova 26 ianuarie; c) sursa 

www.ziare.ro 

http://www.realitatea.net/
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Rezumat: Această lucrare reprezintă o analiză a condiţiilor sinoptice şi dinamice ale unui 
fenomen exceptional pentru zona geografică a Romaniei, este vorba de o ciclogeneza explozivă 
care a avut loc în sud-vestul României la începutul iernii 2012-2013 între 02 şi 03 decembrie 
2012. Presiunea minimă observată la centrul ciclonului a fost de 980,2 hPa care coincide cu cea 
mai mică valoare înregistrată vreodată de staţia meteorologică de suprafață de la Sulina (luând 
ca bază de referinţă datele climatologice din perioadele 1961-2000 şi 1965-2004). S-a constatat 
că ciclogeneza nu a fost una obișnuită, ci o adevărată "bombă meteorologică" în timpul careia 
presiunea atmosferica la centru a înregistrat o scădere de aproximativ 32,3 hPa în 24 de ore, 
echivalent cu 1,7 Bergeron. Comparabil cu „furtunile secolului XX” Lothar şi Martin 
(clasificate de nivel 2 şi 1 pe scara uraganelor) care au devastat vestul şi centrul Europei în 
decembrie 1999, acest caz de ciclogenză explozivă poate fi considerat unul de factura extremă 
pentru zona noastră atât din punct de vedere meteorologic cât şi al efectelor produse.        

 
Cuvinte cheie: ciclogeneza explozivă, unitate Bergeron, bomba meteorologică. 
 
 
 

1. INTRODUCERE 
 

Există situaţii, destul de frecvente în anumite 
regiuni de pe glob precum oceanul Atlantic, 
Pacific şi estul Statelor Unite ale Americii 
(Roebber 1984; Sanders 1986; Gyakum et 
al.1989), cel mai adesea deasupra zonelor cu 
gradienţi termici importanţi ai suprafeţei       
apei mării, în care trecerea de la faza de undă     
a unui ciclon la cea de maturitate se face atât    
de rapid şi cu o aşa intensitate încât presiunea 
atmosferică atinge într-un interval scurt de    
timp valori critice, fiind insoţită de precipitaţii 

abundente, vânt puternic (vânt mediu >17ms ) 
şi valuri (hula) semnificative periculoase 
activităţilor umane, cu preponderenţă navigaţiei 
maritime şi aeriene. Prin definiţie ciclonul 
extratropical aflat la o anumită latitudine, a 
cărui rată de scăere a presiunii atmosferice        
la centru este de cel puţin 1 hPa pe oră pe  
durată de 24 ore poartă numele de „bombă 
meteorologică” (Sanders,  Gyakum, 1980). O 
analiză a parametrilor meteorologici precum 
fluxul de caldură şi cantitatea de umezeală, 
aspecte ale circulaţiei aerului din atmosfera 
liberă, au fost tratate de Gyakum şi Danielson 
(2000) sau Strahl şi Smith (2001). Analizând un 
numar mare de astfel de evenimente (bombe) 
observate pe durata unei saptamâni deasupra 
Pacificului ei au aflat că fluxurile extinse de 
caldură la suprafaţă reprezinată un factor crucial 

pentru dezvoltarea unei ciclogeneze explozive. 
Recent, Nielsen şi Sass (2003) într-un studiu cu 
privire la furtunile severe din Marea Nordului 
au identificat de asemenea anumiţi precursori 
dinamici precum vorticitatea potenţială (PV) 
generată de caldura latentă, aceasta din urmă 
având o contribuţie majoră în adâncirea 
ciclonului studiat. Mai aproape de zona noastră 
geografică, în regiunea Mării Mediterane, unde 
au loc cele mai multe ciclogeneze care 
influenţează semnificativ în sezonul rece 
regimul meteo-climatic din România, studii 
importante privid acelasi tip de ciclogeneză au 
fost realizate de Lagouvardos et al. (2006) şi  
Michele Conte (1986).  

1

Aceasta lucrare se adresează analizei   
unui caz rar de ciclogeneză explozivă care a 
avut loc în sud-estul României şi bazinul    
vestic al Mării Negre, în care s-a înregistrat      
la staţia meteorologică de suprafaţă Sulina 
(45º17’N 29º73’E) în 03 decembrie 2012 un 
record absolut pentru cea mai scazută valoare    
a presiunii atmosferice, adică 980,2 hPa. 
Această valoare a fost cu 37 hPa mai coborâtă 
decât cea observată în acelaşi moment cu 23 de 
ore mai devreme. În estul Romaniei şi bazinul 
vestic al Mării Negre, vânturi persitente şi rafale 

de vânt au atins în medie 20-25 m s cu un 

maxim de 38 m s , având drept consecinţe 
închiderea tuturor porturilor de la mare, 
doborârea de copaci, smulgerea şi avarierea 

1

1
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acoperişurilor, avarierea reţelei de electricitate 
şi scoaterea din funcţiune a cetralelor eoliene 
din zonă. Ocluderea ciclonului s-a făcut încet   
şi treptat în urmatoarele 15 ore (doar 4 hPa 
creştere a presiunii la centru faţă de momentul 
adâncirii maxime) de la faza sa explozivă. În 
apropierea şi în partea posterioară a nucleului 
depresionar, condiţii meteorologice severe au 
măturat sud-estul teritoriului României, zona   
de coastă şi vestul bazinului Mării Negre     
fiind caracterizate de importante acumulări      
de precipitaţii 12-24 ore (ploi torenţiale între     
20-60 l/m², cu vârfuri de până la 69...70 l/m²)   
şi transport de zăpadă în zona montană a 
Carpaţilor Orientali.  

„Bomba” meteorologică analizată în 
această lucrare a fost una de origine 
mediteraneeană, mai exact de tip egean 
(Brunetti & Moretti, 2005), iar dezvoltarea     s-
a produs pe o traiectorie transbalcanică mai 
puţin frecventată (fig. 1), deviată la nord faţă de     
cea clasica (de tip 2b’) stabilită de Sorodoc 
(1962) şi revizuită de Ecaterina Ion-Bordei 
(2009). S-a dedus astfel că adâncirea rapidă a 
ciclonului în cauză a fost asociată unei unde 
scurte (talveg de geopotenţial) în altitudine 
(patrundere aer uscat şi stabil din stratosferă  
figura 4, a) care, sub influenţa unui intens 
curent jet subtropical, a fuzionat într-un mediu 
baroclinic ferm aflat în troposfera inferioară 
(sub 3000 m), deasupra părţii continentale şi 
marine ale costei României şi Bulgariei. 
Anterior ciclogenezei rapide, unda scurtă din 
altitudine a crescut în amplitudine dobândind    
o înclinare negativă care a intensificat procesul 
(Gaza şi Bosar, 1990). Pe baza rezultatelor 
obţinute în urma simulărilor efectuate cu 
modelul ne-hidrostatic cu arie limitată       
WRF-ARW 3.4.1, noi considerăm şi avansăm 
ideea ca în acest caz factorul declanşator de 
natură dinamică din atmosfera liberă (trigger) 
nu a  fost unul principal care a dus la creşterea 
şi distrugerea acestei ciclogeneze de tip 
exploziv. Nivelul semnificativ al căldurii latente 
de suprafaţă (caldura rezultată în urma 
proceselor diabatice) eliberate de ciclon în 
timpul fazei  sale explozive, a generat un 
turbion intens la nivelele inferioare ale 
troposferei (vizibil după valorile deosebit de 
ridicate ale vorticităţii potenţiale de 3 la 5 PVU 
pentru cel putin 9 ore) contribuind esenţial       
la adâncirea rapidă a ciclonului. Cele mai 
recente cercetări indică faptul că intensificarea 
ulterioară ar putea fi rezultatul apariţiei şi 
creşterii unui turbion Rossby de natură diabatică 

(Diabatic Rossby Wave) şi al interacţiunii 
neliniare al undei scurte indusă de acesta (care 
se manifesta la scara mezo sub 500 km, diferită 
de undele Rossby planetare) cu perturbaţia din 
troposfera înaltă (Morre şi Montgomery, 2003). 

Lucrarea reprezinta prima abordare 
sinoptica si dinamica a acestui tip de 
ciclogeneza care a fost semnalata pana acum in 
spatiul nostru geografic. 

 
 
2. CLIMATOLOGIA FENOMENULUI  
 
Sanders şi Gyakum (1980) au prezentat primul 
studiu climatologic complet asupra acestui 
fenomen introducând noţiunea de dezvoltare 
ciclonică explozivă sau ciclogeneza unei 
„bombe” meteorologice. Dar cercetarea lor a 
fost realizată pentru zona oceanului Pacific şi 
nordul oceanului Atlantic. De atunci, mulţi alti 
autori şi-au adus contribuţia lor. În bazinul 
Mării Mediterane, cercetarile asupra acestui 
subiect nu au fost aşa de numeroase, dar 
lucrările recente ale unor autori greci şi italieni 
precum Lagouvardos (2006) şi Brunetti (2005) 
sunt considerate de referinţă. Marea Mediterană, 
datorită configuraţiei complexe şi particularităţii 
geografice ca mare închisă şi caldă, face ca aici 
acest fenomen sa aiba o anumită frecvenţă. 
Deoarece acest fenomen este foarte rar întâlnit 
la latitudinea ţării noastre, iar majoritatea 
ciclogenezelor din zona României sunt de 
origine mediteraneeană, am considerat oportună 
folosirea ca bază de comparaţie şi de studiu 
cercetările efectuate de Brunetti şi Moretti 
(2005) în tot bazinul Mării Mediterane între anii 
1980 şi 2004. 
 

 
Fig. 1. Frecvenţa ‘bombelor’ meteorologice (număr 

de cazuri) observate în perioada 1980-2004 în 
bazinul Mării Mediterane, după Brunetti şi          

Moretti, 2005 
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Din 1980 până în 2004, în bazinul Mării 
Mediterane au avut loc 79 astfel de evenimente, 
circa 3 cazuri pe an. „Bombele” meteorologice 
au început în luna octombrie şi au încetat în 
luna mai. Maximul apariţiei lor are loc în 
decembrie (18 cazuri) când marea este încă 
foarte caldă, urmat de luna ianuarie (15 cazuri) 
iar minimul apariţiei lor se înregistreză în luna 
mai. Graficul de mai jos indică frecvenţa 
valorilor critice în unităţi Bergeron observate 
între anii 1980 şi 2004 (fig. 2). Adâncirea cea 
mai rapidă, de 1,59 Bergeron, a avut loc o 
singură dată (21 ianuarie 1981) şi a fost de       
27 hPa în 24 ore (referinţa latitudinea de    
39ºN). De subliniat faptul că evenimente 
similare nu  au fost niciodată observate în lunile 
iunie, iulie, august şi septembrie. Brunetti şi 
Moretti (2005) oferă, de asemenea, o listă foarte 
utilă a bombelor meteorologice din Mediterana 
care conţine data când au avut loc, presiunea  
iniţială, finală şi diferenţa dintre ele, valoarea 
Bergeron observată, latitudinea şi longitudinea 
unde a avut loc adancirea maximă, zona 
geografică, tipul de ciclogeneză asociată 
(frontală, continentală, africană). 

 

 

Fig. 2. Frecvenţa “bombelor” meteorologice          
din bazinul Mării Mediterane din 1980 până în 2004 

în funcţie de gradul de intensitate observat             
(unitaţi Bergeron), Brunetti şi Moretti, 2005 

 

De remarcat ciclogeneza de tip egean  
(fig. 1) care a produs 6 evenimente într-un sfert 
de secol. În cazul nostru, ciclogeneza a fost 
iniţiată tot în bazinul Mării Egee, de unde în  
mai putin de 24 de ore presiunea la centrul 
ciclonului a scăzut cu 32,3 hPa de la ora 12 UTC 
02 decembrie la 06 UTC 03 decembrie        
(fig. 3 a), echivalent cu 1,7 unităţi pe scara 
Bergeron, calificând nucleul depresionar ca  

fiind o ’bombă’ meteorologică puternică. 
Potrivit   bazei de date MEDEX (MEDiteranean 
Experiment) construită pe datele de analiză 
ECMWF ERA-40 ale Centrului European de 
Prognoză a Vremii pe Scurtă şi Medie Durată   
de la Reading UK, acest caz a fost cel mai  
adânc ciclon observat în zona ţării noastre şi în 
bazinul vestic al Mării Negre în perioada anilor 
1965-2004. 

  

 
a) 

 
b) 

Fig. 3. Variaţia presiunii atmosferice redusă la 
nivelul marii observate pe durata a 36 ore la cetrul 

ciclonului (a) şi în 24 de ore la staţia meteo de 
suprafaţă Sulina (b) de la 09 UTC 02 decembrie  la 

21 UTC 03 decembrie 2012 

 
La acea dată, staţia meteorologică de 

suprafaţă de la Sulina a înregistrat o scădere 
exceptională a presiunii atmosferice de 37,5 hPa 
în 24 ore (fig. 3 b) şi o valoare minimă de    
980,2 hPa care poate fi considerată un record 
istoric faţă de cel vechi înregistrat de 980,9 hPa 
având ca bază de comparaţie perioada anilor 
1961-2000 (tabelul 1).  
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Tabelul 1. Valoarea lunară şi anuală minimă 
absolută a presiunii înregistrată la staţia 

meteorologică de suprafaţă Sulina (1961-2000) 
 

Luna hPa Nou record 
Ianuarie 983.0  
Februarie 981.6  
Martie 983.5  
Aprilie 987.3  
Mai 993.2  
Iunie 989.7  
Iulie 993.5  
August 996.6  
Septembrie 988.3  
Octombrie 993.7  

Noiembrie 985.8  
Decembrie 980.9 980.2 

An 980.9 980.2 
 
 
 
3. CÂTEVA CONSIDERAŢII TEORETICE 

ASUPRA UNEI “BOMBEI” METEORO-
LOGICE 

 
Există nenumarate studii începând cu Sanders şi 
Gyacum (1980) care descriu condiţiile aero-
sinoptice în care are loc procesul de ciclogeneză 
explozivă. Principalii factori sunt: gradientul 
orizontal de temperatură în mod deosebit a 
temperaturii apei mării, fluxurile de caldură de 
suprafaţă, încalzirea diabatică, instabilitatea aer-
mare, influenţa maximelor de vânt (jet) din 
troposfera înaltă, ruperi de tropopauză. 
Examinând un mare numar de cazuri, Bruce şi 
Elmar (1988) au elaborat un studiu analitic al 
bombele meteorologice din zona continentală a 
estului Statelor Unite făcând comparaţii între 
ciclogenezele obişnuite şi cele cu caracter 
exploziv. Ei au reuşit să identifice caracteristici 
importante ale acestora în mod special în ceea ce 
priveşte factorul divergenţă, advecţia şi variaţia 
vorticităţii, încalzirea latentă şi stabilitatea 
statică care permit distincţia între o bombă 
meteorologică şi un ciclon obişnuit. Recent, în 
urma cercetărilor efectuate de Parker şi Thorpe 
(1995), respectiv Morre şi Montgomery (2003), 
ei reexaminând dinamica undelor scurte, s-a 
stabilit că mecanismul de creştere al undelor 
Rossby datorat proceselor diabatice (Diabatic 
Rossby Wave vs. DRW) ar avea un rol 
important, fiind considerat un precursor al 
ciclogenezelor de tip exploziv.  
 

4. DESCRIEREA METODEI 
 
Metoda folosită în acestă lucrare a fost 
descoperită de renumitul meteorolog britanic 
Tor Bergeron (1891-1977), care a studiat pentru 
prima oară climatologia sinoptică şi dinamica 
acestui proces pe ciclonii extratropicali din 
nordul Atlanticului. El a stabilit urmatoarea 
regulă de indentificare a unei bombe 
meteorologice, valabilă până astazi: presiunea 
în centrul ciclonului trebuie să scadă cu          
cel puţin 1 hPa (mb) pe oră într-un interval      
de 24 de ore. Definiţia lui Bergeron, care      
după moartea sa a fost preluată de Sanders şi 
Gyakum (1980) pentru a aprofunda conceptul 
de ciclogeneză explozivă, avea ca referinţă 
latitudinea de 60º N. În scopul de a monitoriza 
pas cu pas intensitatea şi traiectoria ’bombelor’ 
meteorologice, a fost utilizată formula Bergeron 
după cum urmează:: 
   

|sin|

60sin

24 








c
c

p
NDR  

 

unde cp este variaţia presiunii la centru iar   

latitudinea.  
Formula de calcul determinată de 

Bergeron,  permite obţierea unui raport critic 
(normalized deepening rate of central 

pressure) în funcţie de latitudinea unde dorim sa 
îl calculam. Atunci când variaţia presiunii este 
de 1hPa/oră şi 

cNDR

  = 60º, = 1 adică are 

valoarea de prag de 1B (unitate Bergeron) de    
la care are loc ciclogeneza explozivă. Să 
consideram urmatorul exemplu, dacă la o 
latitudine de 70º aplicăm formula de mai sus se 
obţine: 

cNDR

 

hourhPahourhPa /92,070sin/60sin/1    

ceea ce înseamnă că la această latitudine pentru 
a avea loc o bomba meteorologică, presiunea 
atmosferică trebuie să scadă cu cel putin 26 hPa 
într-un interval de 24 de ore (= 24/0,92). 
Mărimea determinată de Bergeron indică viteza 
de scădere de adâncire a presiunii atmosferice  
la centru a unei depresiuni aflată la o anumită 
latitudine. Raportul critic de 1 B este considerat 
o valoare de prag de la care are loc ciclogeneza 
expolzivă. El variază de la 28 hPa în 24 de ore 
la poli la circa 9 hPa în 24 de ore la 20ºN, 
aceasta din urma fiind limita sudică la care 
fenomenul a fost observat până acum. În 
bazinul Mării Mediterane serviciul meteo-
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rologic italian a adoptat ca valoare critică de 1 
Bergeron, o adâncire a presiunii la centru de   
cel putin 17 hPa în 24 de ore (care corespunde 
unei latitudini medii de 38ºN). Pentru bazinul 
Mării Negre noi am considerat ca referinţă 
pentru 1 Bergeron valoarea critică de 19 hPa 
(cca 19,6 = 24/1,22; 1 hPa/oră x sin 60º/sin 45º 
= 1,22 hPa/oră) care corespunde unei latitudini 
medii de 45ºN. În cazul analizat, valoarea cea 
mai scazută a presiunii atmosferice a fost de 
980.2 hPa (37,5 hPa în 24h) înregistrată la 
Sulina, iar cea mai ridicată a fost de 1012,5 hPa, 
înregistrată în faza de iniţiere a ciclonului, 
deasupra Marii Egee.   Dacă luăm ca referinţă 

variaţia de 32,3 hPa (1012,5 – 980,2 = 32,3)    
în 24 de ore a presiunii la centrul ciclonului, 
raportul critic a atins o valoare excepţională 
pentru ţara noastră 1,7 Bergeron (32,3:19 = 1,7) 
în condiţile în care foarte aproape de noi, în 
bazinul M.Mediterane, doar în cazurile cele mai 
rare s-a atins valoarea de 1,59 (Brunetti şi 
Moretti,2005). În acest scop, a fost computat 
indicele  pe durata a 15 ore (intervale  de 

3 ore) observându-se o creştere rapidă a valorii 
acestuia de la 1 Bergeron la 1,7 Bergeron de    
la faza de adâncire explozivă a ciclonului     
(fig. 4 a, b, c, d) la cea de maturitate (fig. 4 e, f). 

cNDR

a)          b)   

c)          d)   

e)          f)   

Fig. 4 Analiza  24 de ore (liniile continui de culoare neagră sunt din hPa în hPa) şi a  
cp cNDR 1

(zona haşurată în verde) a) 03 UTC 03.12. 2012, b) 06 UTC 03.12. 2012, c) 09 UTC 03.12.2012, d) 12 UTC 
03.12. 2012, e) 15 UTC 03.12. 2012, f) 18 UTC 03.12. 2012. 
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5. DESCRIEREA SITUATIEI METEORO-
LOGICE 

Evenimentul analizat a avut loc în condiţii 
meteo-climatice neobişnuite, cu un indice   
NAO (oscilaţia nord-atlantică) neutru şi unul 
AO (oscilaţia arctică) uşor negativ (valoare de   
–1...–1.5). O arie de joasă presiune care domina 
centrul bazinului Mării Mediterane era asociat 
unei profunde unde Rossby (anomalie negativă 
de geopoţential) care persistă de mai bine de      
3 zile în jumatatea vestică a Europei (fig. 14).   
O masă de aer maritim de origine arctică avansa 
din nord-vestul Europei spre Italia şi Peninsula 
Balcanică. Frontul atmosferic rece principal care 
însoţea această pătrundere separa aerul rece 
instabil din zona Pen. Italice de aerul cald de 
asemenea instabil aflat în bazinul oriental al 
Mării Mediterane. De asemenea, atât Marea 
Mediterană cât şi Marea Neagră prezentau 
anomalii pozitive semnificative ale temperaturii 
apei în stratul superficial pentru luna decembrie. 
În cazul Mării Negre temperatura ape mării se 

situa între 10 şi 14ºC cu 3 la 6ºC mai ridicată 
faţă de media lunară.  

 

Fig. 5. Analiza anomaliei de geopotenţial TR1000-
500 (marcată în decametri de geopotenţial)  realizată 

pe ultimele 3 zile la 00 UTC 03.12. 2012 

La ora 00 UTC în ziua de 02 decembrie, 
ciclonul analizat în lucrarea de faţă nu se 
formase încă. La ora 12 UTC, un nucleu 
depresionar aflat în faza incipientă I, cu 
presiunea atmosferică la centru de 1008,3 hPa   
a fost localizat în zona estică marină a Greciei, 
deasupra Mării Egee (fig. 6a). 

     
a)                                                              b) 

     
c)                                                             d) 

Fig. 6. Analiza presiunii reduse la nivelul mării (contur din hPa în hPa) la: a) 12 UTC  02.12. 2012 în faza 
incipientă I, b) 21 UTC  02.12. 2012 în faza incipientă II, c) 06 UTC  03.12. 2012 în  faza explozivă, d) 18 UTC 

03.12. 2012 în faza de maturitate 
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În altitudine se aflau două perturbaţii: o 
undă scurtă deasupra Mării Ionice, cu axa 
înclinată negativ pe directia NV-SE, iar 
deasupra Canalului Sicilian o altă undă, de   
data aceasta semi-stationara (cut-off) vizibilă    
la nivelul topografic baric absolut de 500 hPa 
(fig. 7 a, b).  

Un curent jet subtropical de altitudine 
(STJ) însoţea unda de tip cut-off, având un 
maxim de vânt de ~45 m/s (gradientul color   
din figura 7,b). Pe parcursul următoarelor        
12 ore, adică la ora 21 UTC din 2 decembrie, 
nucleul depresionar se afla în faza incipientă    
II în sudul Bulgariei continentale, având o 
presiune minimă la centru de 998,8 hPa        
(fig. 6, b). Revenid la nivelul topografic baric    
de 500 hPa (~5500 m înalţime faţă de nivelul 
mării) remărcam două talveguri de geopoţential: 
unul în sectorul vestic (deasupra Canalului 
Sicilian) rămas aproape staţionar capturat în 
fluxul curenţilor polari, iar celălalt aflat în 
partea estică (deasupra Balcanilor) mişcându-se    

rapid pe o traiectorie SV-NE purtat de maximul 
de vânt al jetului subtropical. La nivelul de    
300 hPa se remarcă atât o intensificare a jetului 
subtropical cu viteze de până la 56-60 m/s       
pe partea sudică a talvegului de geopotenţial, 
cât şi o detaşare spre nord în câmp difluent, a 
unui maxim de vânt (drift) care însoţeşte 
procesul de ciclogeneza (fig. 7, c). La acelaşi 
nivel de 500 hPa, de forma unor benzi, se 
observă două zone evidente de advecţie de 
vorticitate (contur în nuanţe de maro-orange    
în figura 10, c): una care cuprinde estul Mării 
Egee, Marea Marmara orientată spre centrul 
ciclonului, iar cealaltă mai puţin marcată, 
prezentă în estul României, Republica Moldova 
şi sudul Ucrainei. Axul talvegului continua să 
fie inclinată negativ, generând vorticitate 
ciclonică (Gaza şi Bosar 1990). O deosebită 
importanţă prezintă observaţia că advecţia de 
vorticitate ciclonică ca factor dinamic începe cu 
12 ore înainte ca dezvoltarea rapidă a ciclonului 
să aibă loc (contur în nuanţe de maro-orange  

    
                                     a)                                                                                  b) 

    
                                    c)                                                                               d) 

Fig. 7. Analiza geopotenţialului la 500 hPa (linii negre la intervale de 40 mgp), a vitezei vântului la 300 hPa 
(contur color peste 50 m/s) şi poziţia la sol (indicată prin cercuri albe) a nucleului depresionar la sol: a) 00 UTC  

02.12. 2012, b) 12 UTC  02.12.2012, c) 00 UTC  03.12.2012, d) 12 UTC  03.12.2012 
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din figura 10, b), fiind mult mai evidentă 
deasupra estului României şi bazinului vestic al 
Mării Negre.  

De asemenea advecţia caldă la acelaşi 
nivel de 500 hPa este evidentă deasupra       
Mării Negre, a Republicii Moldova şi Ucrainei  
(liniile maro închise din figura 10 b, c). În 
următoarele 9 ore, în ziua de 3 decembrie,  
sistemul depresionar s-a deplasat direct spre 
nord, adâncindu-se rapid prima oară la        
991,2 hPa în jurul orelor 00 UTC iar după    
încă 3 ore la  985,0 hPa (fig. 6, c). Faza 
explozivă tocmai a început. Pătrunderea masivă 
de aer stabil şi uscat din stratosferă la nivelele 
medii ale troposferei, vizibilă pe imaginile 
satelitare în canalul infraroşu al vaporilor de apă 
în forma unui culoar în nuanţe de negru 
(Santurette şi Georgiev, 2005), indică prezenţa 
unei anomalii active de tropopauză dinamică. 
Aceasta a fost identificată pe baza analizei 
câmpului de vorticitate potenţială Ertel (linii 
închse de culoare violet, figura 11 a, b) luând       
ca nivel de referinţă valoarea de 1 PVU al 
tropopauzei dinamice. Aria de vorticitate 
potenţială maximă (PV max) s-a restrans treptat, 
formând un nucleu închis. Pătrunderea aerului 
uscat stratosferic a creat instabilitate locală şi 
mişcări ascendente semnificative în coloana 
troposferică, ducând la organizarea unei linii   
de convecţie profundă de-a lungul flancului 
estic al nucleului de vorticiate potenţială 
specificat anterior (fig. 11 a, b). La orele         
06 UTC, 3 decembrie, ciclonul de dimensiuni 
mezoscalare a atins în nordul Dobrogei  
valoarea minimă de presiune la sol, adică    
980,2 hPa (fig. 6, c). Potrivit modelului 
conceptual elaborat de Sanders şi Gyakum 
(1980) ciclogeneza explozivă are loc atunci 
când adâncirea ciclonului depăşeşte valoarea   
de 1 Bergeron. Pentru zona Mării Negre (la         
~45° latitude nordică) valoarea de 1 Bergeron 
presupune o scădere a presiunii atmosferice      
de cel puţin 19 hPa în 24 ore. Prin urmare 
scăderea în 24 de ore a valorii presiunii la 
centrul ciclonului de la 1012,5 hPa (valoare 
observată în ziua de 2 decembrie la orele         
12 UTC) la cea de 980,2 (valoare observată     
în ziua de 3 decembrie la orele 06 UTC) 
corespunde valorii de 1.7 Bergeron adică unei 
’bombe’ meteorologice puternice. Modificări 
importante de natura dinamică au fost  
observate la nivelele troposferice superioare 
celui de 500 hPa cu 6 ore înainte ca faza 
explozivă să aiba loc. Curbura talvegului s-a 
amplificat iar gradientul înălţimii geopoten-

ţialului s-a adâncit (fig. 11 a, b). Între timp la 
nivelurile inferioare, o anomalie de vorticitate 
potenţială la valori critice de 4.5-5 PVU a fost 
identificată luând forma de virgulă (fig. 16, 
dreapta).  

Ca urmare a gradientului baric foarte 
ridicat (~13 hPa diferenţa de presiune pe o raza 
de doar 100 km în jurul centrului furtunii), 
vânturi dominante la început din sector estic 
apoi vestic au atins intensitatea lor maximă       
în judetele din sud-estul României, în zona 
marină de coasta şi vestul bazinului Mării  
Negre (fig. 8, 9) în intervalul 03-09 UTC        
din 3 decembrie.  

 

 
Fig. 8. Analiza tendinţei presiunii pemtru 3 ore    

(linii punctate la intervale de 0.5 hPa) şi a vitezei 
medii a vântului la 10 metri (gradient color la 

intervale de 1 km/h; valorile peste 60 km/h sunt 
marcate cu linie continuă neagră) în faza exploziva   

la 06 UTC 03.12.2012 
 

 

Fig. 9. Vitezele medii la rafală şi rafala maximă 
înregistrate la 10 metri în timpul furtunii de staţiile 

meteo din sud-estul ţării  
 

Staţiile meteorologice de suprafaţă din 
aceste zone au înregsitrat pe arii extinse vânturi 

care  depaseau  20 m s , cu  rafale  susţinute de  1

 86 



   
a) b) 
 

   
                                       c)                                                                              d) 

Fig. 10. Analiza presiunii la nivelul mării (linii negre la intervale de 3 hPa), advecţia pozitivă de vorticitate       

la 500 hPa (exprimată în 10  K s , gradient color nuanţe de maron şi orange), advecţia pozitivă de 

temperatură la 500 hPa (exprimată în 10 K s , linii închise maronii)  la: a) 00 UTC  02.12.2012,             
b) 12 UTC  02.12.2012, c) 00 UTC  03.12.2012, d) 12 UTC  03.12.2012 

8 2

4 1

 

   
                                            a)                                                                         b) 

Fig. 11. Analiza ECMWF a geopotenţialului la 500 hPa (linii solide negre la intervale de 40 mgp) şi a    
vorticităţii potenţiale (în coordonate de presiune referinţa tropopauza dinamică 1 PVU, linii continui de culoare 

violet) suprapuse cu imagini satelitare în infrarosu (ch.WV 6.3 micro) şi poziţia la sol (indicată prin cercuri albe) 
a nucleului depresionar la: a) 00 UTC 03 Dec 2012 în faza incipientă, b) 06 UTC  03 Dec 2012 în  faza 

explozivă 
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până la 32 m s . La Platforma Gloria (15477), 
la Medgidia (15462) şi Sulina (15360) rafalele 

maxime de vânt au atins 35-38 m s  însemnând 
o viteză de 137 km/h, adică primul nivel           
pe scara Saffir-Simpson a uraganelor, făcând 
comparabilă această furtună cu ciclonii Lothar   
şi Martin (clasificaţi de nivel 2 și 1 pe scara 
uraganelor) care au devastat vestul şi centrul 
Europei în decembrie 1999. Drept consecinţă  
un mare numar de construcţii, linii de transport 
electricitate, de gaz şi de telecomunicaţii          
au fost avariate sau au suferit distrugeri. 
Imaginile satelitare oferă o imagine detaliată     
în descrierea evoluţiei la mezoscală a ciclonului 
analizat. La scurt timp, dupa faza sa explozivă, 
în jurul orei 07 UTC din 3 decembrie în    
canalul       RGB (satelitul geostaţionar MSG-2), 
s-a putut vedea în mijlocul structurii noroase 

spiralate asociate ciclonului, bine conturat un            
“ochi” asemănator celui observat la ciclonii              
tropicali (fig. 12). Imaginile satelitului polar     
de la NOAA-MODIS (fig. 13) surprind la 
rezoluţie mare mult mai  clar “ochiul” de  
furtuna dar şi poziţia nucleului depresionar   
aflat în vecinatatea oraşului Odesa (Ucraina).   
În urmatoarele 12 ore perturbaţia ciclonică       
va ajunge la faza de maturitate (fig. 6, 7 şi 10 d), 
fiind vizibilă la toate nivelurle de topografie 
barică de la sol până în troposfera înaltă, 
deplasându-se pe o traiectorie nord-estică. 

1

1

În cursul zilei de 4 decembrie, ciclonul    
s-a disipat în nordul extrem al Câmpiei Ruse, 
după ce a parcurs o distanţă de aproximativ 
2000 km cu o viteză medie care a atins şi         
50-55 km/h în faza de ciclogeneză explozivă 
(fig. 12). 

 
Fig. 12. Traiectoria la sol (indicată prin pătrate roşii) a ’bombei’ meteorologice timp de 60 de ore de la faza 
incipientă până la cea de ocludere (12 UTC 02.12 - 00 UTC 05.12. 2012). Fond: EUMETSAT, canalul RGB 

 

 

Aqua Thermal Ch31 Aqua Vis Ch37 

 

Fig. 13. Imagini surprinse în faza de ciclogeneză explozivă de către satelitul polar NOAA-MODIS,              
canalele 31/37 în ziua de 03.12. 2012, orele 10.40 UTC 
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6. REZULTATE ȘI  INTERPRETARE 
 
În timpul fazei explozive, cea mai mare  
adâncire are loc între suprafaţa subiacentă şi 
nivelul de 850 hPa (1300-1500 metri) şi se 
datorează unui câmp intens de convergenţă de 
umezeală care patrunde dinspre Marea Neagra 
(sector estic-nord-estic) spre centrul ciclonului 
(fig. 14, 15, 16 stânga). 

Acest fapt este strâns legat de generarea 
unui intens turbion la nivelurile joase, care 
coroborat cu mişcarea ascendentă a aerului 
umed, a produs o scădere rapidă a presiunii 
atmosferice, condensare, eliberare de caldură 
latentă şi un profil termic tipic ciclonilor      
calzi între nivelul de 850 şi 700 hPa. O ianaliză 
mai atentă a câmpului de vorticitate potentială, 
ne-a furnizat ideea că intensificarea ulterioară    

 
Fig. 14. Analiza presiunii la nivelul mării (linii continui roşii la intervale de 2 hPa), convergenţa de umezeală     

la sol (gradient color), linii de curent (săgeti verzi) şi anomalia temperaturii apei mării (color, în grade C)          
la 00 UTC 03.12. 2012 (stânga). Analiza vorticităţii potenţiale (gradient color în unităţi PVU)                   

şi a presiunii la nivelul mării (linii gri în hPa) la 00 UTC  03.12.2012 (dreapta) 
 

 

Fig. 15. Analiza presiunii la nivelul mării (linii continui roşii la intervale de 2 hPa), convergenţa de umezeală       
la sol (gradient color), linii de curent (săgeti verzi), şi anomalia temperaturii apei mării (color în grade C)          

la 03 UTC 03.12.2012 (stânga). Analiza vorticităţii potenţiale (gradient color în unităţi PVU)                    
şi a presiunii la nivelul mării (linii gri în hPa) la 03 UTC  03.12. 2012 (dreapta) 
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Fig. 16. Analiza presiunii la nivelul mării (linii continui roşii la intervale de 2 hPa), convergenţa de umezeală      
la sol (gradient color), linii de curent (săgeti verzi) şi anomalia temperaturii apei mării (color în grade C)          

la 06 UTC 03 Dec 2012 (stânga) Analiza vorticităţii potenţiale (gradient color  în unităţi PVU)                  
şi a presiunii la nivelul mării (linii gri în hPa) la 06 UTC  03 Dec 2012 (dreapta) 

ar putea fi rezultatul dezvoltării unei unde  
scurte Rossby diabatice (Diabatic Rossby   
Wave vs. DRW) şi al interacţiunii neliniare a 
acesteia cu perturbaţia din altitudine (Morre şi 
Montgomery, 2003). 

Pentru a simula geneza şi evoluţia 
turbionului la nivelurile joase (câmpul 
vorticităţii potenţiale) şi fluxul de caldură 
latentă de suprafaţă s-a folosit modelul   
numeric nehidrostatic de arie limitată                
WRF-ARW 3.4.1, configurat într-o fereastră 
imbricată cu rezoluţie orizontală de 4.5 km.  

Simulările au fost iniţializate cu ajutorul 
modelului spectral GFS folosind datele din             
ziua de 3 decembrie, orele 00 UTC. Figurile 14, 
15, 16 (dreapta) arată valorile prognozate                
ale vorticităţii potenţiale la nivelurile de 
topografie barică absolută de 925 şi 850 hPa 
pentru orele 01, 03 şi 06 UTC ale aceleiaşi               
zile. Vorticitatea potenţială Ertel (definită ca 





1

q , unde  este densitatea aerului,   

este vectorul vorticitate absolută şi  reprezintă 
temperatura potenţialăă) este exprimată în 
unităţi de vorticitate potenţială PVU sau 

. Cu câteva ore înainte de    
faza explozivâ, în jurul orelor 00-01 UTC,             
3 decembrie, în apropiere de graniţa dintre 
Româna şi Bulgaria (fig. 14, dreapta),     

primele valori ridicate ale vorticităţii potenţiale 
de 3.5 la 4 PVU sunt semnalate la început                
la nivelul inferior de 925 hPa (600-700 metri 
înalţime) în timp ce la 850 hPa (1300-1500 m) 
valorile abia ajungeau la 2 PVU. În urmatoarele 
3 ore, în zona continentală a Dobrogei, 
turbionul va ajunge magnitudinea excepţională 
de 5 PVU la ambele nivele joase (fig. 15, 
dreapta). De remarcat faptul că maximul 
vorticităţii potenţiale (contur marcat în roşu) 
coincide foarte bine atât cu maximul 
convergenţei de umezeală cât şi cu zona de 
confluenţă maximă a liniilor de curent.    
Aceasta înseamnă că generarea undei diabatice 
(Diabatic Rossby Wave) pare să fie cuplată      
cu convergenţa de umezeală şi maximul de 
intensitate al jetului inferior cu componenţa 
sud-estică. În urmatoarele 3-6 ore, unda va 
începe să se rotească (fig. 16), ciclonul ajungâd 
să înregistreze în faza sa explozivă minimul 
istoric de presiune de 980,2 hPa. 

112610  skgkm

În timpul fazei de maturitate a ciclonului, 
turbionul de nivel inferior s-a ’epuizat’, s-a 
’consumat’ energetic treptat la nivelele 
superioare ale troposferei în prezenţa advecţiei 
de vorticitate ciclonică. Hărţile generate de 
modelul numeric evidenţiază     faptul că 
intensitatea vorticităţii potenţiale a continuat să 
se menţină la valori ridicate comparabile cu cele 
anterioare (4-5 PVU)   pentru încă 5-6 ore, pe 
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măsură ce sistemul depresionar se îndeparta de 
regiunea Mării Negre. 

Referitor la fluxurile de caldură de 
suprafaţă, rolul jucat de acestea în procesul       
de ciclogeneză a fost investigat în multe      
studii de caz atât de ciclogeneza explozivă cât    
şi obişnuită, fiind unul de o importanţă      
majoră (Gyakun şi Danielson, 2000). Începând 
cu orele 03 UTC, 3 decembrie, fluxul de   
caldură (doar caldura latentă de suprafaţă       
este vizualizată) a crescut gradual, ajungând      
în timpul fazei explozive la un maxim de        

330 W/m care s-a menţinut timp de 3 ore    
între 07 şi 10 UTC (fig. 17). Pentru comparaţie, 
chiar dacă aceste valori sunt de doua ori mai 
mici decât cele tipice unui sistem tropical 

„hurricane-like” (600-800 W/m ), trebuie 
remarcat că intensificarea fluxurilor de caldură 
contribuie masiv la adâncirea ciclonului,    
fluxul de caldură latentă depaşind ca ordin de 
mărime pe cel de caldură sensibilă, similar 
sistemelor „hurricane-like”. 

   
2

2

 

 
a) 

 
b) 

Fig. 17.  Fluxul de caldură latentă de suprafaţă 
(W/m²) la 3 decembrie ora 07 UTC (a)                     

şi 10 UTC (b) 
              

 Analize şi prognoze orare realizate      
cu ajutorul modelului nehidrostatic cu arie 
limitată WRF-ARW 3.4.1 (4.5 km rezoluţie 
orizontală, folosind ca date de intrare rularea    
de ora 00 UTC cu modelul global GFS pe         
o maşina Linux HPC Cluster Infragrid    
Cluster) pentru simularea presiunii atmosferice 
la nivelul mării, căldurii latente de suprafaţă, 
vorticităţii potenţiale (unităţi PV) la nivelele 
standard de 925, 850 și 887 hPa şi puse            
la dispoziţie de organizaţia RoMetEx în  
colaborare cu Universitatea de Vest Timisoara, 

7. DATE ŞI METODE 
 

Datele şi informaţiile meteorologice utilizate în 
această lucrare sunt prezentate după cum 
urmeaza: 

 Mesaje zilnice SYNOP şi METAR      
în principal la orele 00, 03, 06, 09, 12, 15, 18, 
21 UTC folosite pentru diagnoza vremii pe            
24 ore (temperatura aerului la 2 metri, punctul 
de rouă, raportul de amestec sau umezeala 
specifică, presiunea atmosferică redusă la 
nivelul mării, tendinţa barică, direcţia şi 
intensitatea vântului, cantitatea totală de 
precipitaţii înregistrată pe durata a 24 ore, 
temperatura la suprafaţa apei mării, înalţimea 
valurilor) şi toate statiile de observaţie de 
suprafaţă aparţinând Administraţiei Naţionale 
de Meteorologie; pentru date globale s-au 
folosit mesaje zilnice SYNOP şi METAR 
furnizate via internet de Univ. Wyoming, 
Albany  şi Florida State.  

 Mesaje zilnice aerosondaje realizate     
la 00 şi 12 UTC în zilele de 02 şi 03 decembrie 
furnizate via internet de Univ. Wyoming, 
Albany şi Florida State. 

 Analize din 6 în 6 ore realizate cu 
modelul ECMWF (0.5-grade rezoluţie orizon-
tală) la sol şi în altitudine (6 nivele de presiune 
la sol, 1000, 850, 700, 500 şi 300 hPa) diferiţi 
parametrii (temperatura aerului, advecţia de 
temperatură, geopotenţial, divergenţa, vortici-
tatea potenţială exprimată în coordonate de 
presiune având ca referinţă nivelul de 1 PVU, 
linii de curent, vântul maxim respectiv curenţii 
jet), aerosondaje şi secţiuni verticale furnizate 
de site-ul EUMETNET. 

 Analize zilnice realizate cu modelul de 
val SKIRON (rezoluţie orizontală ~5km) pentru 
temperatură şi anomalia temperaturii suprafeţei 
apei mării, înalţimea valurilor furnizate prin 
site-ul organizaţiei MyOcean.eu.org.  

http://wrf.rometex.org, http://hpc.uvt.ro.  
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 Imagini satelitare provenite de la 
satelitul geostationar MSG-2 (RGB, HRV, IR, 
WV) şi polar NOAA-MODIS furnizate de 
Eumetsat şi Univ. Dundee UK. 

 Date climatologice reanalizate din   
baza de date MEDEX (MEDiteranean 
Experiment) construite cu ajutorul modelului 
ECMWF ERA-40, disponibile la adresa 
http://medex.inm.ub.es).   

 Date climatologice din baza de date a 
Administraţiei Naţionale de Meteorologie. 

Diferitele hărti analizate fie orar (pentru 
suprafaţă) fie la intervale de 12 ore (pentru 
harţile de altitudine) în funcţie de ora de 
realizare a sondajelor aerologice, au fost 
computate în maniera originală cu ajutorul 
softwear-ului meteorologic american Digital 
Atmosphere V2.07 (Weather Graphics) la 
scarile mezo-alfa şi meso-beta. În acest scop    
s-au folosit metodele de analiză obiectivă de   
tip Nearest Neighbor şi Cressman. 
 
 
8. RISCUL METEOROLOGIC 
 
Fenomenele asociate acestei „bombe meteo-
rologice” au constat nu atât în acumularile       
de precipitaţii cât mai ales în intensificările      
de vânt care au atins la rafală nivelul 1 pe    
scara Saffir-Simpson a uraganelor (85 mph    
sau 137 km/h). De asemenea, în largul Mării 
Negre valurile au avut 10 metri înalţime iar 
marea s-a restras cu 40 metri faţă de ţărm, 
observându-se curenţi rip foarte puternici.   
Mass media locală şi naţională a semnalat        
la momentul respectiv acest caz, făcând 
cunoscute daunele şi dificultăţile pe care          
le-a produs această ciclogeneză exploziva. De 
aici importanţa şi necesitatea de a putea 
prognoza pe viitor cu precizie acest tip de 
ciclogeneză, pentru a    reuşi preîntâmpinarea    
şi evitarea din timp atât cât este cu putinţă a 
efectelor ei dezastruoase. Astfel, intensificările 
de vânt, cu rafale de   peste 100 km/h, care       
au avut loc în noaptea de 02 spre 03.12.2012    
în judeţele Constanţa şi Tulcea, au doborât    
zeci de copaci (unii dintre ei direct peste 
maşinile aflate în parcări) şi stâlpi de 
electricitate, lăsând fără curent peste 100 de 
localităţi şi câteva drumuri naţionale temporar 
blocate. Numai în judeţul Constanţa au ramas 
fără alimentare cu apă 28 localităţi, au fost 
afecatată reţeaua de gaz, au fost avariate         
22 de unităţi de învăţământ, 348 de locuinţe     

şi 13 anexe gospodăreşti. Pagubele estimate 
suferite de unităţile de învaţământ s-au       
ridicat  la suma de 1.888.000 RON. În Medgidia 
acoperişul unei case a fost luat pe sus iar un 
liceu din Poarta Alba a rămas fără acoperiş, 
având toate geamurile sparte şi căţiva pereţi   
din caramidă dizlocaţi. De asemenea, în toată 
zona zeci de case au rămas fără acoperişuri    
sau cu gardurile puse la pământ. Furtuna de 
gradul 8 pe scara Douglas care s-a declanşat    
pe mare, a determinat autorităţile să închidă 
porturile de la Marea Neagră. La Galaţi     
vântul puternic a smuls panourile publicitare,    
a rupt crengile copacilor, semnele de circulaţie 
şi a dărâmat un stâlp de tensiune. La Braila,    
un copac s-a prabuşit peste o linie de tramvai   
iar după vijelie a urmat o ploaie torenţială care  
a durat toată noaptea înregistrând-se 40 l/mp.   
În toată Dobrogea, jumatate dintre eoliene au 
fost scoase din funcţiune cel putin 24 de ore, 
după ce în prealabil fuseseră încarcate la 
maxim, iar reactorul nuclear de la Cernavodă    
a fost oprit pentru verificări timp de 3 zile   
după acest eveniment. Cel mai mult a plouat    
în judeţele Slobozia şi Ialomiţa, unde cantităţile 
de apă căzute în mai puţin de 12 ore s-au    
situat între 30 şi 69 l/mp, producând inundarea 
mai multor locuinţe şi subsoluri de pe teritoriu. 
La Slobozia s-au acumulat 70 l/mp în mai   
puţin de 12 ore, lăsând în urmă subsolurile        
a zeci de clădiri şi apartamente inundate. 
Innundaţii rapide au fost semnalate şi în Bârlad 
unde apa a acoperit patru gospodării. Efectele  
s-au facut simţite şi în republica Moldova    
unde rafalele de vânt şi ploile torenţiale au   
lăsat peste 80 de sate din centrul şi sudul ţării 
fără energie electrică, câteva case şi o şcoală 
fără acoperişuri, iar în capitala ţării mai multe 
străzi inundate.   

       

Cazul analizat se încadrează foarte bine în 
criteriile stabilite de Sanders şi Gyakum cu 
privire la ciclogeneza explozivă, fiind una de tip 
preponderent maritim, specifică sezonului rece 
(decembrie), având în faza de adâncire maximă 
trăsaturile unui ciclon tropical atât în câmpul 
vântului (vânt puternic, hula devastatoare) cât şi 
din punct de vedere al aspectului norilor (sistem 
noros în formă de spirală la scară sub-sinoptică 
respectiv mezo, ochiul format deasupra 
ciclonului surprins de imaginile satelitare). 
Temperatura suprafeţei superficiale a apei mării 
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din bazinul vestic şi sudic al Mării Negre a 
prezentat o discontinuitate marcantă şi o 
anomalie pozitivă de 3 până la 6 grade Celsius, 
care pe fondul unei circulaţii estice a curenţilor 
de aer de la nivelele inferioare ale troposferei     
a mărit considerabil prin convergenţă aportul   
de aer cald şi umed spre centrul ciclonului. 
Având în vedere raritatea fenomenului în 
regiunea noastră geografica, fără precedent în 
istoria recentă, este necesară o reconsiderare 
asupra acestui tip de ciclogeneză rapidă. Deşi 
nu este o cercetare analitică, prin această  
lucrare am căutat să evaluam care dintre   
factori (diabatici sau dinamici) ar avea  
ponderea dominantă în iniţierea şi producerea 
fenomenului. Deşi ciclogeneza a fost iniţiată 
deasupra Mării Egee de procese atmosferice 
clasice precum divergenţa şi advecţia pozitivă 
de vorticitate în troposfera înaltă, am dedus     
că adâncirea acestei „bombei” meteorologice 
din sud-estul României a avut loc sub influenţa 
rapidă a mecanismelor diabatice asociate 
acestor procese, care au generat într-un timp 
foarte scurt (6-9 ore) la nivelele inferioare ale 
troposferei un intens turbion mezoscalar 
deasupra unei zone barocline (anomalie pozitivă 
de vorticitate potenţială). Unda generată de 
turbion (diabatic Rossby wave) propagându-se 
spre nivelele troposferice superioare, s-a 
’epuizat’ treptat în timpul fazei de maturitate a 
ciclonului. Dezvoltarea majoră apare atunci 
când advecţia vorticităţii ciclonice la nivelurile 
troposferice superioare continuă în ciuda 
mecanismului diabatic care tinde să-l slăbească. 
Fluxurile de căldură latentă de suprafață și 
caracteristicile pontice marine (anomalia 

termică a suprafeţei apei mării) par să joace un 
rol-cheie în adâncirea ciclonului și unul mai 
puțin important în timpul fazei de maturitate. 
Scopul acestei lucrări este de a înţelege 
mecanismele sinoptice și dinamice importante 
care însoţesc astfel de fenomene atmosferice 
excepţionale în contextul condiţiilor meteo-
climatice specifice zonei noastre geografice, 
oferind o metodă de cercetare, o bază de  
plecare pentru investigarea în continuare a   
unor cazuri similare. Pentru orice meteorolog 
previzionist care lucrează în operativ, este  
foarte important să recunoască şi să evalueze cât 
mai obiectiv, pe hărţile de analiză şi prognoză 
fie ale modelelor numerice atmosferice fie 
satelitare, astfel de fenomene cu impact social şi 
risc meteorologic ridicat.     

 
Mulţumiri. Autorii sunt deosebit de 
recunoscători lui Liviu Oana (RoMetEx,     
Univ. de Vest, Timisoara, România) pentru 
contribuţia la realizarea simulărilor efectuate   
cu modelul de arie limitată WRF-ARW la 
obţinerea parametrilor termodinamici de 
vorticitate potenţială şi căldură latentă de 
suprafața. Multumim de asemenea 
Administraţiei Naţionale de Meteorologie 
pentru furnizarea datelor de la stațiile de 
observatie de suprafață utilizate în această 
lucrare. Ne exprimăm recunoştinţa faţă de 
organizaţia MyOcean.eu și Observatorul 
Național din Atena în oferirea datelor de  
analiză referitoare la temperatura şi anomalia 
temperaturii suprafeţei apei mării, respectiv 
înalţimea valurilor pentru bazinul Mării     
Negre.  
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Rezumat: În zona litoralului, vara 2010, a fost un sezon neobişnuit de cald cu valori de 
temperatură ce au depăşit cu mult mediile multianuale atật în aer cật şi în apa mării. Fenomenul      
a fost deosebit mai ales prin persistenţa acestor valori ridicate, perioada cea mai caldă fiind a    
doua decadă a lunii august cậnd la Constanţa s-au înregistrat 31ºC în apa mării trei zile consecutiv 
(15 – 17 august) iar în aer o temperatură minimă record de 27.0ºC (14.august). Structura sinoptica  
în altitudine şi la sol, circulaţia în general slabă din sector predominant nord-estic (cu aport mare 
de umezeală), sunt factorii care au făcut din luna august 2010, o lună de disconfort termic. 
 
Cuvinte cheie: temperatură record, temperatura apei la suprafaţă,  gradul de agitaţie a mării, 
upwelling. 
 
 

1. INTRODUCERE 
 
“Apa mării a înregistrat, timp de mai multe    
zile consecutiv, valori de 29–30ºC la toate 
staţiile de pe litoral, fenomen destul de rar 
întâlnit.”(www.ziare.com/11.08.2010)  

Având în vedere că acest subiect a fost 
foarte mediatizat în vara anului 2010, iar 
meteorologii au fost solicitaţi să găsească o 
explicaţie pentru care valorile temperaturii apei 
mării au fost atât de ridicate, am încercat să 
găsim un răspuns la întrebarea : ”A fost vara 
2010 un sezon cu apă neobişnuit de caldă pentru 
litoralul romậnesc şi dacă da, de ce ?“. Dar 
pentru a raspunde la întrebarea de mai sus 
trebuie să analizăm mai întậi regimul termic al 
aerului şi să stabilim contextul sinoptic în care 
acesta s-a realizat.  

 
 

Regimul termic al aerului 
 
Vara 2010 a fost, în zona litoralului, o 

vară mai caldă decât în mod normal, ca dealtfel 
majoritatea verilor ultimilor ani, lucru uşor de 
observat din compararea mediilor sezoniere  ale 
temperaturilor extreme cu valorile climatologice 
(Tabelul 1). 

Din analiza temperaturilor extreme 
zilnice, se observă că atât valorile maxime cât şi 
cele minime au depăşit normele climatologice 
pe perioade mai mari de timp (Fig. 1, 2). 

Se constată că în luna iunie şi în prima 
jumătate a lunii iulie, abaterile pozitive ale 
temperaturii maxime faţă de  normă au fost mai 
puţin importante şi au existat şi perioade cu 
abateri negative. În a doua jumătate a verii, 
maximele zilnice au prezentat constant abateri 
pozitive faţă de normă cu valori de pậnă la 8 ºC. 

 

 
Tabelul 1. Temperaturile minime şi maxime sezoniere 

 

Constanţa Mangalia Constanţa Mangalia 
 

Temperaturi minime Temperaturi maxime 

Media sezonieră 
2010 

20,3°C 9,5°C 28,1°C 27,4°C 

Media sezonieră 
multianuală 

17,0°C 25,3°C 
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Fig. 1. Temperatura maximă a aerului la Constanţa – vara 2010 
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Fig. 2. Temperatura minimă a aerului la Constanţa – vara 2010 

 

În privinţa temperaturilor minime (Fig. 2), 
din reprezentarea grafică, se observă că 
perioadele cu abateri negative faţă de normele 
climatologice au fost nesemnificative ca   
durată. De altfel, la staţia meteo Constanţa, s-a 
înregistrat în noaptea de 14 august o temperatură 
minimă record de 27,0ºC (vechiul recod fiind de 
24,6ºC înregistrat pe 17.08.1946). Şi din analiza 
numărului de zile de vară, zile tropicale şi nopţi 
tropicale, înregistrate în fiecare lună se observă 
diferenţa mare faţă de normele climatologice în 
special pentru luna august (27 de nopţi tropicale 
din 31 în luna august – Tabelul 2). 

Acest regim termic al aerului se explică 
prin faptul că în prima jumătate a verii, 
intervalele de vreme frumoasă au alternat cu zile 
instabile, cu cer  temporar noros şi cu tot 
ansamblul de fenomene asociate instabilităţii 
(averse de ploaie, descărcări electrice şi 
intensificări de vânt). 

În ultima decadă a lui iulie şi pe tot 
parcursul lunii august, litoralul a fost 
caracterizat de zile însorite, în care temperatura 

nu a coborât sub 20ºC, iar circulaţia din      
sector predominant nord-estic a menţinut  
umezeala relativă la valori ridicate iar indicele 
temperatură-umezeală (ITU) a depăşit frecvent 
pragul critic de 80. De fapt, luna august 2010    
se poate caracteriza ca fiind o lună de disconfort 
termic. 

Situaţia sinoptică 
 

În prima jumătate  a verii 2010, în cea     
mai mare parte a sa, centrul şi estul Europei au 
fost dominate la nivelul de 500 hPa de un    
talveg de geopotenţial cu valori medii de        
576 – 580 damgp (Fig. 3), din care către sfậrşitul 
lunii iunie şi începutul lunii iulie,  s-au izolat 
nuclee temporare deasupra zonei balcanice şi     
a Mării Negre . 

În acest interval la sol a dominat un       
cậmp depresionar, cu valori medii la nivelul 
Romậniei de aproximativ 1010 hPa (Fig.4). 

În aceste condiţii, în Dobrogea, vremea a 
fost caldă, în general instabilă, cu ploi sub formă 
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de aversă care au avut şi caracter torenţial iar 
cantităţile de precipitaţii au depăşit local        
100  l/mp. 

În a doua jumătate a verii, la nivelul de 
500 hPa, în estul continentului, s-a menţinut o 
dorsală termică şi de geopotenţial puternică, 

avậnd valori comparabile cu cele ale dorsalei 
nord-africane (aproximativ 590 damgp) şi 
temperaturi de –6; –5ºC (fig. 4). Cậmpul mediu 
de geopotenţial deasupra Romaniei a avut valori 
de  584- 586 damgp (fig. 5). 

 

Tabelul 2.  Zile de vară, zile tropicale şi nopţi tropicale 

Constanţa Zile de vară – temperatura ≥25ºC 
 număr de zile – climă număr de zile – vara 2010 

iunie 11,4 15 
iulie 22 29 

august 21,2 30 
 Zile tropicale – temperatura maximă ≥30ºC 

iunie 0,9 2 
iulie 2,1 11 

august 2,1 23 
 Nopţi tropicale – temperatura maximă ≥20ºC 

iunie 2,4 6 
iulie 8,1 19 

august 8,3 27 
 

      
                                      a)                                                                    b) 

Fig. 3. Geopotenţialul la 500 hPa mediat pentru lunile a – iunie, b – iulie 
 

       
                    a)                                                                         b) 

Fig. 4. Presiunea la nivelul solului mediată pentru lunile a – iunie, b – iulie 
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Fig. 5. Topografia relativa 500-1000 damgp   (paleta 
de culori), geopotentialul la 500hPa   (izolinii negre), 

temperatura la  500hPa (izolinii albe) din data de 
04.08.2010 ora 06 UTC– GFS 

 
 

La sol, pentru lungi perioade de timp, a 
dominat un cămp slab organizat cu valori de 
presiune cuprinse între 1010-1015 hPa şi cu o 
circulaţie din sector predominant nord şi nord-
est (fig. 6).  

 

 
 

Fig. 6. Presiunea la nivelul solului mediată pentru 
luna august 

 
De remarcat este faptul că în această 

perioadă în zona Cîmpiei Ruse, timp de mai 
multe săptămậni s-au înregistrat temperaturi 
record de 40 ºC şi chiar mai mari (Fig. 7). 

Dată fiind situaţia sinoptică, în Dobrogea 
vremea a fost călduroasă, caniculară după-
amiaza. S-au înregistrat noi recorduri ale 
temperaturilor extreme iar indicele de confort 
termic, temperatură- umezeală a atins şi depăşit 
pragul critic de 80. 

 
Regimul termic al apei marii 
 
În aceste condiţii, inedită pentru această 

perioadă, a fost evoluţia temperaturii apei mării, 
care, spre deosebire de alţi ani, a atins valori 
foarte ridicate pe perioada mai multor zile în 
zona de litoral (tabelul 3). 

 
a) 
 

 
b) 

Fig. 7. Analiza la sol in data de 03.08.2010,            
ora 12 UTC 

 
 
 

Tabelul 3. Temperatura maximă a apei mării 
masurată la staţia meteo Constanţa şi la staţia de 

larg Gloria între anii 1998 – 2010. 

 
Anul Temperatura 

apei- Constanţa 
Temperatura apei- 

Gloria 
1998 28,0/ 04.08 27,1 / 05.08 
1999 27,6 / 09.07 27,2 / 10.07 
2000 28,8 / 22.08 26,0 / 23.08 
2001 31,2 / 18.07 27,2 / 21.08 
2002 31,6 / 03.08 26,7 / 19.07 
2003 29,9 / 23.08 27,1 / 05.08 
2004 25,4 / 27.07 24,5 / 06.08 
2005 24,6 / 04.08 25,0 / 31.08 
2006 27,6 / 21.08 26,0 / 01.08 
2007 31,0 / 25.07 26,0 / 24.08 
2008 28,4 / 24.08 25,5 / 24.08 
2009 28,0 / 08.08 25,5 / 06.08 
2010 31,0 / 15,16,17.08 29,0 / 13, 15.08 
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Se constată că în anii anteriori, în zona 
litoralului, s-au înregistrat valori chiar mai mari 
de 31°C, dar numai pentru o singură observaţie, 
în timp ce anul acesta apa a înregistrat această 
valoare trei zile consecutiv. În zona de larg  
încălzirea neobişnuită a fost chiar mai evidentă, 
prin persistenţa unei temperaturi de 28– 29°C  
pe parcursul unei săptămậni (12–19 august). 

Valorile mediate pe fiecare lună 
demonstrează că iunie a fost o lună obişnuită din 
punct de vedere al temperaturii apei în timp ce 
luna august a înregistrat o medie mult mai 
ridicată decật în anii anteriori (Tabelul 4).  

Încă din cursul lunii iunie, temperatura 
apei în zona litoralului a atins valori de           
24–25ºC, încălzirea continuând în lunile 
următoare (fig. 8). 

La sfărşitul lui iulie, stratul de apă caldă, 
cu temperaturi de peste 23ºC,  atingea valori     
de pậnă la 10 m pe o distanţă de peste 30 km 

spre larg iar încălzirea a continuat în perioada 
urmatoare pậnă la valorile record înregistrate la 
jumătatea lui august (fig. 9). 

 

Tabelul  4. Temperatura medie a apei mării 
masurată la staţia meteo Constanţa în lunile 
iunie, iulie, august între anii  2006 – 2010. 

 

AN / 
LUNA

IUNIE 
(media 

lunară °C) 

IULIE 
(media 
lunară 

°C) 

AUGUST
(media 

lunară °C)

2006 20.2 24.2 24.3 

2007 21.5 22.1 24.3 

2008 19.8 22.8 25.3 

2009 20.5 25.3 25.0 

2010 21.0 25.5 27.9 
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Fig. 8. Temperatura apei mării la Constanţa şi Mangalia – vara 2010 

 

 

Fig. 9. Profil vertical de temperatură a apei mării la est de Constanţa în 27-28.07.2010( obţinut prin amabilitatea 
colegilor de la INDCM- ,,Grigore Antipa” Constanţa) 
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CONCLUZII În mod obişnuit, în cursul sezonului cald, 
există şi intervale în care apa se răceşte, uneori 
chiar accentuat, cu 10-15ºC în intervale scurte 
de timp.  

 
În consecinţă, vara 2010 pe litoralul 

românesc, s-a caracterizat printr-o vreme 
deosebit de caldă, cu un număr record  de zile cu 
temperaturi ridicate, atât în aer cât şi în apa 
mării în special în a doua jumătate a perioadei.  

Răcirea apei se produce în două cazuri:  
–  prin amestec cu apa mai rece din 

profunzime, în cazul unei mări agitate;  
– prin fenomenul de upwelling – 

transportul peliculei superficiale de apă spre        
larg în cazul unor intensificări susţinute de vânt 
din sector sudic şi sud-vestic (de menţionat că 
răcirea prin upwelling se produce numai în zona 
costieră) (fig. 10).  

    
Apa neobişnuit de caldă pentru o perioadă 

lungă de timp s-a datorat: 
– vremii deosebit de caldă din a doua 

jumatate a verii  
– lipsei intensificărilor de vậnt şi în 

consecinţă a unei mări agitate 
 – absenţei fenomenului de upwelling în 

zona costieră   
– aportului de apă fluvială mai caldă, 

datorat debitului deosebit de ridicat al Dunării 
din această vară. 

 

Un fapt concret care a indicat temperatura 
neobişnuit de ridicată a apei, a fost observarea în 
zona plajelor a episoadelor cu peşti morţi şi 
înfloriere algală excedentară. 

 

 

Fig. 10  Upwelling de coastă (Wikipedia) 

 
 
În vara 2010, perioadele cu vânt tare au 

fost nesemnificative ca durată, fiind în general 
asociate unor pasaje frontale, astfel încât, gradul 
de agitaţie a mării, nu a depăşit la staţia meteo 
Constanţa gradul 2 (înălţime de val <0,5 m), 
decât pentru scurte perioade de timp, în cursul 
lunii iunie şi la sfârşitul lui august. Chiar şi în 
larg, la staţia meteo Gloria, în primele două 
decade ale lunii august, înălţimea valului nu a 
depăşit 1,5 m decật penrtu scurte perioade de 
timp astfel încăt fenomenul de răcire prin 
amestec nu s-a realizat.  

Fig. 11. ”(www.ziare.com/11.08.2010) 
 
 

De asemenea, pe tot parcursul verii, nu   
s-a înregistrat nici un episod de upwelling avậnd 
în vedere că nu au existat perioade cu vậnt 
intens din sector sudic.  

„Mii de peşti morţi au fost, ieri, aduşi 
la ţărm de apele Mării Negre. Cele mai mari 
probleme sunt în staţiunile Năvodari, Jupiter 
şi Mamaia. Specialiştii susţin că acest lucru 
s-a întâmplat din cauza temperaturilor 
ridicate din ultima perioadă, dar şi a 
aportului mare de apă dulce din Dunăre.” 
(www.ziare.com/11.08.2010). 

Trebuie menţionat şi faptul că regimul 
pluviometric excedentar realizat în nordul şi 
estul ţării, în prima jumătate a verii, a dus la 
creşterea debitelor pe rậurile din zonă şi implicit 
a debitului Dunării. Apa fluvială, datorită 
temperaturii ridicate şi densităţii mai mici, a 
contribuit de asemenea la  creşterea temperaturii 
stratului superficial de apă a mării.   
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Rezumat: Prezenta lucrare ilustrează condiţiile de formare a trombelor, in corelaţie cu existenţa 
unei stratificări instabile din punct de vedere termodinamic, a unui vânt slab în troposfera joasă şi 
a unei energii potenţiale de convecţie (CAPE) de valori mari în straturile joase.  Pentru această 
analiză, au fost puse în evidenţă din date sinoptice caracterul slab al vântului din troposfera joasă, 
iar din date de aerosondaj şi radar au fost puse în evidenţă existenţa forfecărilor, apariţia unui ecou 
“cârlig” la niveluri joase în câmpul reflectivităţii radar, existenţa unor structuri rotaţionale în 
câmpul radar al vitezelor Doppler şi al vitezelor relative la norul de furtună, precum şi prezenţa 
semnăturii radar a unui mezociclon. 
 
Cuvinte cheie: trombă, CAPE, forfecări, mezociclon. 
 
 
 

1. INTRODUCERE 
 
Trombele, aşa cum este cunoscut, se formează in 
general  în condiţiile existenţei unei stratificări 
instabile din punct de vedere termodinamic, a 
unui vânt slab în troposfera joasă şi a unei 
energii potenţiale de convecţie (CAPE) de valori 
mari în straturile joase. CAPE poate să nu aibe 
valori mari dacă există forfecări puternice în 
primii 3 km de la sol. Trombele pot fi produse 
atât de nori de furtună cu structură supercelulară 
cât şi non-supercelulară, ambele având în comun 
existenţa unui mezociclon. Cu ajutorul 
fotografiilor de la faţa locului s-a dovedit că 
norul de furtună de la Vama Veche nu a rămas 
în stadiul de mezociclon şi a produs mai multe 
trombe. 
 
 
2. DATE SI METODE 
 
Generalităţi despre trombe 

 
O trombă de apă apare atunci când o tornadă se 
formează peste oceane, lacuri sau râuri. 
Aspectul ei este de coloană subţire cu pâlnie de 
aspirarea apei în jos, acoperită de restul norului 
în formă de ciupercă. 

Tromba poate varia în dimensiuni de la 
câţiva metri la 1-1,5 km în înălţime şi de la 
câţiva metri până la sute de metri în diametru. 
Martorii spun că o trombă produce şuierături   
pe timpul mişcării, din cauza efectului de   
absorbţie a apei. Deplasarea ei, ca formaţiune, 
poate atinge 4-150 km/h pe oră, iar vântul din 

trombă poate atinge viteze de 100-200 km/h. 
Majoritatea trombelor durează până la 
cincisprezece minute, dar se poate ca durata 
unora să depăşească o jumătate de oră. 

Ca şi tornadele, trombele sunt adesea 
observate, iar ca număr, au fost nave de pe 
oceane care au raportat, uneori, mai multe de 30 
într-o zi! 

Trombele, ca şi omologii lor din teren, pot 
ridica şi transporta obiecte. În Montreal, o 
trombă de apă care a ridicat şopârle le-a plouat, 
ulterior, peste canadieni. S-au mai raportat 
căderi de mormoloci în New York  sau broaşte 
în Franţa; în Providence, Rhode Island, a plouat 
cu peşte peste oameni care, cu promptitudine,   
i-au adunat şi vândut. 

Trombele apar, în general, în lunile      
mai-septembrie, peste întinderi de apă caldă.   
Ele nu sunt, de regulă, la fel de periculoase      
ca tornadele, dar pot provoca deteriorarea   
gravă a navelor. De exemplu, corabia Lilian 
Morris, a fost afectată de o trombă de apă de 
mare de 150-200 m care i-a rupt stâlpi şi vele    
şi a aruncat un om peste bord. Tot trombele     
au fost responsabile de scufundarea a cinci nave 
la Tunis, pe coasta Africii de Nord, în anul 
1885. 

 
Ecoul cârlig – semnătura radar pentru 

trombe  
 

Ecoul în formă de cârlig este una dintre 
cele mai importante semnături radar de vreme 
severă, semnalizând existenţa unei supercelule 
cu furtuni asociate (fig 1). 
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Fig. 1.  Ecou cârlig pentru o tornadă clasică F5 
(1999 Bridge Creek-Moore tornado) 

 
 

El se întâlneşte în porțiunile inferioare   
ale furtunii în care aerul şi precipitaţiile circulă 
într-un mezociclon, rezultând o curbură 
caracteristică a structurii, detectată de radar. 
Ecoul este produs de ploaie, grindină sau chiar 
resturi, fiind înfăşurat în jurul unei axe şi fiind 
una din caracteristicile clasice ale supercelulelor 
tornadice. Serviciile Naţionale de Meteorologie 
ar putea lua în considerare prezenţa unui ecou 
cârlig ca suficient pentru a justifica emiterea 
unei avertizări de tornadă. 

Ecoul cârlig a fost recunoscut ca un   
semn al dezvoltărilor tornadice încă de la 
începutul teoretizărilor radar. În 1949, E. M. 
Brooks a făcut referire la circulaţia cu raza de 
circa 8-16 km din furtunile supercelulare și le-a 
numit cicloane de tornadă. Prima urmărire 
riguroasă a unui ecou cârlig asociat cu o   
tornadă a fost pe 9 aprilie 1953 în statul Illinois, 
aproape Urbana – Champaign, în timpul 
pregătirilor pentru un test privind capacitatea 
radarului de a măsura rata de precipitații, test 
realizat de Donald Staggs, inginer electrician în 
echipa de cercetare a dr. Huff. 

Ted Fujita a studiat, şi el, ecouri cârlig 
asociate cu alte supercelule, în aceeași zi în   
care Huff şi echipa lui au făcut observațiile. El  
a dedus conceptul de rotație a norului de  
furtună din vizualizarea şi evoluția ecourilor 
cârlig pe care le-a studiat în detaliu. În 1962, 
J.R. Fulks a fost primul care a emis ipoteza 
despre modul de formare a ecoului cârlig. Datele 
de viteza vântului obținute în urma instalării de 
radare meteorologice Doppler în Oklahoma în 

1960 au confirmat o legătură între ecourile 
cârlig și zonele de forfecare orizontală puternică 
asociată cu rotația furtunii şi tornada produsă. 

 
Interpretarea ecoului cârlig (fig. 2) 

 

 
Fig. 2. Diagrama curenţilor de aer dintr-o supercelulă 

(Sursa: Wikipedia, the free encyclopedia) 
 
 

Ecourile cârlig sunt un efect al mişcării 
aerului în interiorul şi în jurul unei supercelule. 
În faţa furtunii, către sol, curentul de intrare   
este format prin aspirarea aerului din mediu    
din cauza instabilităţii masei de aer şi 
convecţiei. Prin ascensiune, aerul se răceşte,   
dar mai lent decât mediul, fiindcă se amestecă 
prea puţin cu acesta, astfel că (neechilibrându-se 
termodinamic cu mediul) îşi continuă ascensi-
unea, creând un tub gol, fără ecouri, care se 
termină mai sus formând o regiune mărginită de 
ecou slab sau BWER (bounded weak echo 
region). 
 În acelaşi timp, un flux de aer rece şi 
uscat intră în norul de furtună la nivelul mediu   
al acestuia. Fiind mai uscat decât mediul, acest 
aer mai greu coboară în spatele norului şi 
formează curentul descendent „downdraft” din 
spatele norului de furtnă; la nivelul mediu din 
spate al norului se produce, astfel, desaturarea 
aerului. Cei doi curenţi determină o mişcare de 
rotaţie datorată forfecării verticale şi a 
interacţiunii cu aceasta, formând un mezociclon. 
Întinderea şi îngustarea volumelor de aer în 
rotaţie datorită interacţiunii dintre aceşti doi 
curenţi vor crea o tornadă sau trombă, în 
apropiere de suprafaţă (fig. 3).  

Lângă zona de interacţiune de la 
suprafaţă, vor exista deschizătura uscată 
datorată, pe de o parte, curentului ascendent şi 
zona noroasă de deasupra curentului descendent 
din spate, pe de altă parte. Este sursa ecoului 
cârlig văzut pe radar aproape de suprafaţă.  
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Fig. 3. Imagini cu viteze Doppler în stânga şi 

reflectivităţi cu forma curbată în dreapta, într-o 
furtună studiată prin proiectul VORTEX2 în Goshen, 

Wyoming. Datele provin dintr-un radar Doppler 
mobil. Un ecou cârlig, ca un apendice, este de 

remarcat în partea din stânga jos pe produsul de 
reflectivitate. 

 
 

Ecourile cârlig sunt astfel un indicator 
relativ fiabil al activităţii tornadice, chiar dacă 
ele indică mai degrabă prezenţa unei structuri de 
mezociclon decât să detecteze direct o tornadă. 
În timpul unor tornade distructive, resturile 
obiectelor absorbite de la suprafață pot fi 
detectate ca o minge de resturi  la extremitatea 
structurii cârlig. 

Nu toate furtunile care prezintă ecouri 
cârlig produc tornade şi nu toate tornadele sunt 
supercelule cu ecouri cârlig. De asemenea, mai 
ales cu radare anterioare celor Doppler, până la 
momentul detectării ecoului cârlig, o tornadă se 
poate să fie deja formată, în special pentru 
furtunile îndepărtate de radar. 

Utilizarea sistemelor radar meteorologice 
Doppler, cum ar fi NEXRAD, permite 
detectarea mezociclonilor puternici de nivel jos 
care produc tornade sau  trombe chiar și atunci 
când ecoul cârlig nu este prezent și, de 
asemenea, dau o mai mare siguranță a 
identificării atunci când un ecou cârlig este 
prezent. Prin detectarea hidrometeorilor care se 
deplasează spre şi dinspre radar, se cunosc 
vitezele relative ale aerului din diferite zone ale 
furtunii. Zonele de rotație cunoscute sub numele 
de "cuplete de viteze" sunt argument de bază 
pentru considerarea alertei de tornadă. 
Semnătura de tornadă TVS (tornado vortex 
signature) este un produs radar generat de un 
algoritm de detectare bazat tocmai pe aceste 
repere teoretice. 

 
 

3. REZULTATE 
 

Ziua de 16.07.2013 a fost una instabilă, cu cer 
temporar noros, în care s-au înregistrat averse 
izolat mai intense şi descărcări electrice, precum 
şi intensificări ale vântului care au avut aspect 
de vijelie.  

La sol a existat o circulaţie din NE, iar    
pe măsură ce creştea altitudinea, ciculaţia 
devenea nordică la 850 hPa şi nord-vestică la 
700 hPa (fig. 4 şi 5). 

 

 

Fig. 4. Analiza ESTOFEX la 700 hPa din 16.07.2013 
ora 12:00 UTC 

 
 

 

Fig. 5. Analiza ESTOFEX la 850 hPa din 16.07.2013 
ora 12:00 UTC 

 
 

În altitudine, un talveg de geopotenţial era 
situat peste România, iar peste Dobrogea 
circulaţia era sud-vestică (fig. 6 şi 7).  

În aceste condiţii s-a produs o stratificare 
a aerului instabilă din punct de vedere 
termodinamic, la care au mai contribuit şi 
încălzirea diurnă, respectiv căldura apei mării. 
La staţia meteorologică Mangalia, cea mai 
apropiată de Vama Veche, temperatura aerului  
a scăzut în inervalul orar 12:00-15:00 de la  
25ºC la 18ºC, temperatura apei mării a rămas 
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aproximativ constantă, la 23-24ºC, iar vântul s-a 
intensificat în jurul orei 14:30 din ENE, având   
o viteză medie de 12 m/s, iar la rafale 19 m/s. La 
ora 16:00 temperatura a rămas de 18ºC, iar 
vântul a slăbit mult în intensitate, până la 1 m/s 
din V-NV (fig. 8).  

 

 

Fig. 6. Analiza ESTOFEX la 300 hPa din 16.07.2013 
ora 12:00 UTC 

 
 

 

Fig. 7. Analiza ESTOFEX la 500 hPa din 16.07.2013 
ora 12:00 UTC 

 
 

 

Fig. 8. Circulaţia la sol şi CAPE din 16.07.2013 ora 
12:00 UTC 

 
 

Pe harta de sol este figurată şi energia 
potenţială de convecţie care indică pe zona 
Dobrogea şi vestul Mării Negre o valoare de 
câteva sute de J/kg. Examinînd circulaţia 
constatăm că există forfecare destul de 
importantă, mai importantă decît cea marcată pe 
rulările modelelor din acea zi. De altfel, 
prognoza de la ESTOFEX pentru fenomene 
convective  menţiona pentru nordul Bulgariei şi 
sudul României o zonă de nivel 1 care inseamnă 
că probabilitatea de a fi raportat unul sau mai 
multe fenomene severe in interiorul acelei zone 
este de 5%. Fenomenele vizate se refereau în 
principal la precipitaţii intense, grindină şi rafale 
de vânt severe. Nu a existat vreo asfel de 
menţiune pentru vestul Mării Negre (fig. 9). 

 

 

Fig. 9. Prognoza ESTOFEX pentru fenomene 
convective din 16.07.2013 

 
 

În sinteză acest lucru se vede în figura 10. 
Produsul VWP (VAD Wind Profile) prezintă 
sub forma unor serii de timp direcţia şi viteza 
vântului la diferite intervale de timp (din 6 în     
6 minute – perioada unei scanări compete) la 
diverse altitudini, asemănător cu aerosondajul  
de ora 15,00 de la Bucureşti (fig 8). Din acest 
radiosondaj rezultă o forfecare mare, CAPE este 
destul de mic, iar distanţa dintre nivelul de 
condensare (baza norilor) şi nivelul convecţiei 
libere este de asemenea mică. Astfel odată 
pornită ascensiunea particulei de aer, indiferent 
din ce cauze, dinamice ori termice, îi permite 
acesteia să atingă mai uşor nivelul convecţiei 
libere. De la acest nivel până la nivelul de 
echilibru particula de aer este mai caldă decât 
aerul înconjurător, iar mişcarea ascendentă va 
continua de la sine, accelerat (fig. 11).   
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Fig. 10. Produsul VWP din 16.07.2013                              
la ora 12:09 UTC 

 
 

 

Fig. 11. Aerosondajul de la Bucureşti din 
16.07.2013ora 12:00 UTC 

 
 

Este cunoscut faptul că forfecarea joacă 
un rol important în organizarea convecţiei şi 
implicit în durata de viaţă a celulelor convective. 
O energie potenţială de convecţie de câteva   
sute de J/kg şi o forfecare mare, pot fi suficiente 
pentru generarea unor furtuni tornadice. 
Convingerea că aveam de a face cu fenomene 
convective intense a fost întărită de evoluţiile 
ulterioare, urmărite pe radar. Produsul radar 
forfecare combinată (forfecare care are loc     
atât în azimut cât şi în distanţă) indică valori 
mari la ora la care fenomenele au ajuns la 
apogeu (fig. 12).  

Se observă pe imaginea înălţimilor 
ecourilor radar (Fig 13), ca de altfel pe toate 
imaginile cu produse radar, detectarea unui 
mezociclon reprezentat sub forma unui cerculeţ 
galben, ceea ce indică przenţa unei celule 
convective cu un mare potenţial rotaţional. 
Dezvoltările noroase convective nu au avut 

înălţimi mai mari de 8000-9000 de m, dar s-au 
înregistrat reflectivităţi mari, până la 69 de dB, 
probabil datorită prezenţei grindinei şi VIL 
(estimarea cantităţii de apă lichidă însumată pe 
verticală) până la 54 kg/m2, între orele 14.03 şi  
14.45 OVR . 

 

 
Fig. 12. Forfecarea combinată din 16.07.2013               

ora 11:45 
 

 

 

Fig. 13. Inălţimea ecourilor radar din 16.07.2013   
ora 11:45 UTC 

 
 

Privind imaginea radar a reflectivităţii 
(fig. 14), se observă o structură tip “cârlig”care 
sugerează locul în care are loc rotaţia şi o zonă 
de ecou slab în interiorul “cârligului”, care este 
sediul jetului ascendent. Cu cât jetul ascendent e 
mai puternic, cu atât fenomenele de natură 
convectivă sunt mai intense.  

Imaginea vitezelor Doppler (fig. 15) 
indică destul de clar că există o structură 
rotatională (alăturarea de-a lungul razei care 
uneşte locul de interes cu locaţia radarului, a 
culorilor care  indică deplasarea spre radar, de 
cele care indică deplasarea dinspre radar), lucru 
mult mai evident în figura 16 pe care este 
marcată viteza relativă a furtunii. Acesta (SRV) 
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este un produs radar care prezintă rezultatul 
scăderii vitezei de deplasare a sistemului noros 
ca întreg, din câmpul total de viteze, punându-se 
mai bine în evidenţă miscările individuale ale 
celulelor convective. 

 

 

Fig. 14. Reflectivitatea radar din 16.07. 2013 ora 
11:45 UTC 

 
 

 

Fig.  15. Viteza Doppler din16.07. 2013                 
ora 11:45 UTC 

 
 

 

Fig. 16. Viteza relativă a furtunii din 16.07. 2013    
ora 11:45 UTC 

 

Imaginile satelitare au surprins fenome-
nele petrecute pe mare în zona de coastă de la 
Vama Veche, aşa cum se vede în figura 17, 
imagini surprinzând celulele convective 
aferente. 

 

 

Fig. 17. Imaginea satelitară Sat24.com 16.07.2013 
ora 12:00 UTC 

 
 

 
4. CONCLUZII 
 
Situaţia prezentată a necesitat o monitorizare 
atentă; de altfel, s-au emis două avertizări de 
fenomene periculoase pentru zona de litoral a 
Dobrogei încă de la orele 12:50 pentru cantităţi 
de precipitaţii de peste 25-35 l/m2, descărcări 
electrice, gridină, intensificări ale vântului care 
pot avea aspect de vijelie. Produsele prezentate 
au arătat că ecourile radar ale celulelor 
convective apărute pe mare în imediata 
apropiere a litoralului au generat puternice 
structuri rotaţionale non-supercelulare. Dacă 
radarul Doppler de la Medgidia ar fi detectat şi 
semnătura unei tornade (TVS), am fi ştiut că în 
celula convectivă s-a produs o întindere a 
voticităţii verticale preexistente care ar fi condus 
la apariţia unei trombe. Dar la peste 60 de km 
cât măsoară distanţa de la Medgidia până la 
locul celulei convective pe mare, lăţimea 
fascicolului radar este de aproximativ 1 km, iar 
diametrul unei trombe este de doar câţiva zeci 
de metri. Astfel, este mai puţin probabil ca două 
fascicule radar alăturate să surprindă un cuplet 
de viteze Doppler de valori mari, spre radar şi 
dinspre radar, pentru a pune semnătura de 
tornadă (TVS), conform agoritmului utilizat de 
echipamentul radar. 

Trombele de la Vama Veche s-au produs 
în situaţia cea mai uzuală, în care vântul în 
troposfera joasă era slab. Fără martori oculari, 
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meteorologii ar fi considerat că celula 
convectivă ar fi evoluat doar până în faza de 
mezociclon (fig. 17a,b,c). 

Fenomenul a avut un puternic impact in 
massmedia, iar imaginile au fost spectaculoase. 

 
  

       
a)                                                                                  b) 

 

 
c) 
 

Fig. 17. Imagini surprinse de martori oculari  (sursa: mass-media) 
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Rezumat: Se ştie că briza este un rezultat direct al modului diferit în care suprafaţa uscatului şi a 
mǎrii se comportă în privinţa absorbţiei radiaţiei solare şi emisiei de căldură. Încălzirea 
neuniformă a uscatului si a apei mării în timpul zilei creează o diferenţiere în repartiţia 
temperaturii şi densităţii aerului, urmarea imediată fiind apariţia unui gradient baric local. În aceste 
condiţii, în zilele căduroase ale anului, aerul din straturile inferioare ale atmosferei începe să se 
deplaseze dinspre mare, unde este mai rece, spre uscat , unde este mai cald. Consecinţa imediată 
constă în apariţia brizei de mare. 
Frontul de briză (zona de convergenţă) este zona creată de briza marină prin pătrunderea aerului 
rece marin sub cel cald de pe uscat. Atunci când aerul dislocat este umed şi instabil, pe frontul de 
briză apar norii convectivi (cumuliformi). Intensitatea brizei, dezvoltarea frontului de briză ca şi 
distanţa de pătrundere a acesteia pe uscat depind atât de contrastul termic, cât şi de circulaţia 
generală a atmosferei la scarǎ sinoptică. 
Multe din produsele radar (reflectivitatea de bază, reflectivitatea compusă etc.) pun în evidenţă 
foarte bine frontul de brizǎ dacă acesta este acompaniat de nori convectivi. Ca mecanism de forţaj, 
frontul de briză completeazǎ condiţiile iniţiale de formare a norilor convectivi de furtună 
(instabilitate termodinamică puternicǎ, umezeală suficientǎ, forfecare importantǎ a vântului pe 
verticală). 
Lucrarea de faţă surprinde trei situaţii principale în care prezenţa norilor convectivi pe frontul de 
briză a condus la deteriorarea aspectului frumos al vremii sau chiar la apariţia unor precipitaţii 
importante cantitativ şi, de aici, la elaborarea unor avertizǎri privind fenomene meteorologice 
periculoase imediate (nowcasting). 

 
 
 

1. INTRODUCERE 
 

Lucrarea îşi propune, pe de o parte, să aducă     
în prim plan rolul jucat de briza marină,        
prin frontul de briză, în apariţia norilor 
convectivi    de furtună în Dobrogea, iar pe de 
alta, în cadrul activităţii operative a meteo-
rologului previzionist, prin monitorizarea 
eficientă a norilor convectivi de furtună cu 
ajutorul produselor radarului meteorologic, să 
exemplifice situatiile sinoptice in care evolutia 
acestor nori impune elaborarea avertizărilor 
privind fenomene meteorologice periculoase 
imediate (nowcasting).  

 

Deşi un fenomen relativ comun, briza 
formează încă un cadru interesant de studiu 
asupra transferului de energie calorică de la 
suprafaţa terestră la atmosferă şi transformarea 
acesteia în energie cinetică, proprie mişcărilor 
aerului. În anii ‘50 ea a fost studiată cu    
ajutorul modelelor liniarizate. Primul model    

neliniarizat în care se tratează deviaţia     
direcţiei brizei datorată forţei Coriolis aparţine 
lui Fisher (1959), iar primul care introduce  
noţiunea de front de briză este cel al lui Estoque 
(1962). 

Referiri la briza caracteristică litoralului 
românesc se întalnesc în lucrările lui Stoenescu 
Şt. (1965), Ţâştea D. şi colaboratorii (1969), 
Rovenţa V. (1973), Păun I. (1987). Acestea 
tratează briza prin efectele climatice aduse    
unei zone de 15-20 km în interiorul      
Dobrogei, metoda folosită fiind însă analiza 
statistică a datelor meteorologice avute la 
dispoziţie. 

O tratare a brizei pe baza a numeroase 
produse meteorologice radar a apărut după anul 
2000, de când, în cadrul programului SIMIN, 
Dobrogea este monitorizată şi de radarul 
meteorologic de la Medgidia (specificat prin 
rdmd pe imaginile cu produse meteorologice 
radar redate mai jos). 
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Punerea problemei 
 
Briza este un rezultat direct al modului 

diferit în care suprafaţa uscatului şi a apei se 
comportă în ceea ce priveşte absorbţia radiaţiei 
solare şi emisia căldurii (fig.1).  

 

 

Fig. 1. Cele patru deosebiri privind natura fizică a 
apei şi uscatului (dupǎ A.N. Strahler “Geografie 

fizică”, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1973). 
 

Încălzirea neuniformă a celor doua medii 
în timpul zilei şi răcirea lor inegală din timpul 
nopţii creează deosebiri în repartiţia temperaturii 
şi densităţii aerului şi prin aceasta favorizează 
apariţia unui vânt local, numit briză, de fapt un 
vânt care ziua este orientat dinspre mare spre 
uscat, numindu-se briză de mare, iar noaptea 
invers, briză de uscat. Briza de mare este 
generată în fapt de un mic gradient baric local, 
perpendicular pe linia ţărmului, cauzat, la   
rândul său, de contrastul termic dintre aerul     
de deasupra uscatului şi cel cantonat pe mare 
(fig. 2).  

 

 
Fig. 2. Briza de mare, rǎspunzătoare de apariţia 

frontului de briză  
(după http://marine.rutgers.edu/seabreeze). 
 

Reacţionând la acest gradient local,  aerul 
începe să se deplaseze în stratul inferior   al 
atmosferei, gros de aproximativ 150 m, dinspre 
mare, unde este mai rece, mai dens şi mai     

greu (presiune mai mare) spre uscat, unde      
este mai cald, mai puţin dens şi mai uşor de 
dislocat. Noaptea diferenţele de temperatură 
sunt inversate, la fel si gradientul baric local, 
dând naştere unei mişcări în sens invers,        
mai slabă şi mai puţin extinsă decât ziua,     
briza de uscat. 

Privită într-o secţiune transversală pe 
ţărm, briza creşte gradat în grosime,  
extinzându-se orizontal atât spre interiorul 
uscatului, cât şi spre mare (fig. 3). 

 

Fig. 3. Într-o secţiune transversală pe ţărm, briza 
creşte gradat în grosime, extinzându-se orizontal 

atât spre interiorul uscatului, cât şi spre mare 
(după I. Păun, 1987). 

 

Intensitatea brizei şi distanţa de 
pătrundere a acesteia pe uscat (care, cel mai 
adesea, este de 30-60 km) depind atât de 
contrastul termic amintit deja, cât şi de  
circulaţia generală a aerului la scară sinoptică. 
Ajutată de  o circulaţie dinspre mare, moderată  
la scară sinoptică (sub 11 m/s), poate pătrunde 
pe uscat chiar şi peste 100 km. 

În mod obişnuit, briza de mare apare în 
orele de mijloc ale dimineţii, atunci când 
diferenţa de temperatură dintre aerul de pe    
uscat şi cel de pe mare este de 3-6°C (fig. 4)     
şi atige apogeul la mijlocul după amiezii        
(fig. 4). 

Circulaţia de briză, în întregul ei, se 
desfăşoara aproximativ între suprafaţa 
subiacentă şi altitudinea de 450-900 m (fig. 4    
şi 5). Briza de mare dispare dupa una-două     
ore de la apusul soarelui, şi cum uscatul începe 
să se răcească, curând apare procesul invers, 
briza de uscat (fig. 5). 

Sunt şi factori care frâneaza dezvoltarea 
circulaţiei de briză. Cel mai frecvent întâlnit  
este circulaţia accentuată a aerului la scară 
sinoptică (în general, peste 11 m/s). Într-o atare 
situaţie, încălzirea diferenţiată este alterată fie 
prin dinamica circulaţiei, care poate face 
neglijabil transferul de căldură în lipsa 
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staţionării masei de aer pe suprafaţa subiacentă, 
fie prin advecţia din momentul respectiv, care 
modifică contrastul termic dintre cele doua 
medii. De asemenea, o atmosferă prea stabilă    
la scară sinoptică poate limita grosimea stratului 
pe care este difuzată căldura, diminuând, în 
acelaşi timp, mişcarea specifică brizei prin 
volumul mai mic de aer afectat de contrastul 
termic. 

 

 
a) 
 

 
b) 

Fig. 4. Briza de mare spre mijlocul dimineţii (a) şi la 
mijlocul după-amiezii (b), adaptare după 

http//www.meted.ucar.edu). 

 

 

   Fig. 5. Briza de uscat (adaptare după 
http//www.meted.ucar.edu). 

Apariţia norilor convectivi de furtună 
(nori generaţi de intense mişcări ascendente ale 
unui aer instabil, miscări cauzate de convecţii 
termice sau dinamice) este determinată de 
existenţa în atmosfera inferioară şi medie a   
unei instabilităţii atmosferice puternice, a unei 
forfecări  pe verticală a vântului,  de existenţa 
unei umezeli importante, ca şi de prezenţa unui 
mecanism de forţaj care să ajute particula de aer 
să atingă nivelul de condensare. Frontul de briză 
este un astfel de mecanism de forţaj, ideal pentru 
formarea norilor convectivi (cumuliformi, fig. 4 
şi 6). El se asociază unei zone de convergenţă 
orizontală a vântului care, datorită conservării 
masei, se transformă într-o ascensiune forţată. 

Frontul de briză (zona de convergenţă) 
apare acolo unde, prin mişcarea orizontală 
datorată brizei, suprafaţa subiacentă nu mai 
influenţează mediul atmosferic. Lucrul acesta se 
poate produce fie în situaţia în care circulaţia la 
scară sinoptică generează o convergenţă a 
direcţiilor de vânt, fie când, din cauza pierderii 
de energie cinetică prin frecare, viteza vantului 
datorat brizei scade, în câmpul acestuia 
reliefându-se o convergenţa de viteze. 

În general, în zona de lângă coastă, prin 
vântul local numit briza marină, se produce o  
pătrundere a aerului mai rece marin pe sub cel 
cald de peste uscat. Când, la limita de 
pătrundere a brizei pe uscat, în zona de 
convergenţă unde au loc ascensiuni suplimentare 
forţate, există un aer umed şi instabil, atunci se 
generează norii cumuliformi (convectivi) care 
justifică denumirea zonei drept “front de briză” 
(fig. 6). 

 

 
Fig. 6. Secţiune transversală prin frontul de briză 
marină (după http://en.wikipedia.org/seabreeze). 

 

Uneori frontul de briză marină 
interacţionează cu linii sau zone de convergenţă, 
cu alte fronturi atmosferice. În această situaţie, 
mişcarea verticală suplimentară obţinută creşte 
potenţialul producerii unei convecţii intense, 
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apărând astfel norii convectivi de furtună  
severă. 

Sunt multe produse meteorologice radar 
prin care se pot identifica norii convectivi de 
furtună. Cele utilizate în lucrarea de faţă sunt 
reflectivitatea de bază, secţiunea transversală 
prin reflectivitatea de bază, reflectivitatea 
compusă, indicele de grindină, înălţimea 
maximă a ecoului şi precipitaţiile căzute în 
ultima oră. 

Reflectivitatea de bază redă intensitatea 
unei ţinte de precipitaţii (intensitatea unui    
nor). Se masoară în dbz (decibeli de 
reflectivitate), iar rezoluţia sa (adică abilitatea 
radarului de a distinge două ţinte de-a lungul 
aceleiaşi raze), pentru distanţe de până la       
230 km, este de 1 km. Are o scară pe 16 nivele, 
iar modul de lucru cel mai folosit este modul în 
precipitaţii (modul A), care redă reflectivităţi 
între 5 dBz (nivelul 1) şi peste 75 dBz (nivelul 
16). Utilizează şase unghiri de elevaţie (unghiul 
de elevaţie este unghiul format de raza care 
pleacă din radar şi sol), primele patru fiind      
des utilizate în monitorizarea norului de  
furtună. Modelul de acoperire a volumului, 
VCP, este 21 (“Volume Coverage Pattern” este 
alcatuit din mai multe scanări ale atmosferei 
facute pe 360° cu radarul Doppler prin folosirea 
în ordine crescătoare a unghiurilor de elevaţie). 

Secţiunea transversală prin reflectivitatea 
de bază redă o secţiune verticală prin 
reflectivitatea de bază, având pe orizontală 
lungimea din 5 în 5 mile marine (1 milă marină 
= 1, 852 km ), iar pe verticală înălţimea din     
10 în 10 kilopicioare (1 kilopicior = 304,8 m = 
0,3048 km; 10 kilopicioare = 3,048 km). 

Reflectivitatea compusă redă reflectivi-
tatea maximă dintr-o coloană verticală din   
norul de furtună, pentru fiecare grilă de 
1kmx1km şi pentru toate unghiurile de elevaţie. 
Se masoară tot în dbz, iar rezoluţia folosită 
pentru distanţa de 230 km este de 1km x 1km. 
Simbolul MAX din legendă se referă la maximul 
de reflectivitate din întregul produs, cu locaţie 
însă necunoscută. Afişează date pe 16 nivele 
(valori între 5 şi 75 dBz). De reţinut că, peste 
acest produs, se pot suprapune, printre altele, 
indicele de grindină şi un tabel cu atribute 
combinate. Indicele de grindină redă potenţialul 
de producere a grindinei într-un nor convectiv 
de furtună. Probabilitatea de a exista grindină 
este afişată ca POH. Probabilitatea de a exista 
grindină mare (peste 2 cm) este afişată ca 
POSH. Dimensiunea maximă a grindinei este 

afişată ca MEHS. Ea se exprimă din din 10 in  
10 procente (%). 

Înalţimea maximă a ecoului localizează 
unghiul de elevaţie cel mai înalt la care 
reflectivitatea este 18dBz pentru fiecare grilă 
de 4x4 km , singura rezoluţie folosită fiind 
4x4km. Se măsoară în km pe distanţa maximă 
de 230 km. Are date pe 16 nivele (între 1,5 şi  
21 km). În legendă, simbolul MX se referă        
la înalţimea maximă a produsului, cu locaţie 
necunoscută. 

Precipitaţiile căzute în ultima oră 
reprezintă un produs meteorologic radar care 
indică totalul precipitaţiilor acumulate într-o  
oră. Sunt exprimate în cele două unităţi 
echivalente, mm sau l/m2 (1 mm = 1 l/m2). 

 
Rezolvarea problemei 
 
Din experienţa acumulată în ultimii zece 

ani în activitatea de prognoză din cadrul CMR 
Dobrogea, prin monitorizarea produselor 
meteorologice ale radarului de la Medgidia, se 
pot evidenţia trei cazuri (situaţii) în care frontul 
de briză, ca mecanism de forţaj, generează nori 
convectivi.  

În primul caz (fig. 7), atunci când 
umezeala şi instabilitatea aerului cald de pe 
uscat sunt importante doar într-un strat subţire 
din atmosfera inferioară, unde, dealtfel, 
forfecarea pe verticală a vântului şi circulaţia 
generală la scară sinoptică nu au importanţă, 
frontul de briză poate fi identificat de produsele 
radar (reflectivitatea de bază, de exemplu) ca o 
linie de nori Cumulus mai mult sau mai puţin 
continuă de-a lungul ţărmului şi relativ 
staţionară (fig. 8). 

Sunt frecvente situaţiile sinoptice din 
sezonul estival când, deşi ziua a debutat şi a 
continuat cu o vreme frumoasă până în primele 
ore ale după-amiezii (circulaţie generală 
modestă în atmosfera inferioară, cer senin), 
existenţa pe verticală a unei instabilităţi în   
aerul cald de pe uscat şi a unei stabilităţi în  
aerul mai rece de pe mare, ca şi existenţa unei 
umezeli importante şi a unei forfecări a vântului 
pe verticala aerului cald de pe uscat, au condus, 
în cele din urmă, la apariţia şi dezvoltarea 
treptată a norilor convectivi de furtună pe  
frontul de briză. Următoarele două cazuri sunt 
legate de cele prezentate mai sus, cazuri în care 
norii convectivi de furtună apăruţi pe frontul    
de briză s-au comportat diferit îndeosebi ca 
deplasare în cursul după-amiezii. 
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a) 

 
b) 

Fig. 7. Pentru cazul I: a) – harta sinoptică pentru 
Europa din 08 iulie 2005 ora 12 UTC cu câmpul 
presiunii atmosferice la nivelul mării favorabil 

apariţiei şi dezvoltării brizei marine, (după 
http://www2.wetter3.de/archiv) şi b) – radiosondajul 

de la staţia Bucureşti efectuat în  08 iulie 2005 la 
orele 12 UTC (după 

http://www.weather.uwyo.edu/upperair/sounding). 

 
În cel de-al doilea caz, exemplificat de 

situaţia sinoptică din 14 iunie 2007, norii 
convectivi de furtună formaţi pe frontul de briză 
au o evoluţie clasică. Condiţiile aero-sinoptice 
din Dobrogea erau ideale pentru apariţia şi 
dezvoltarea brizei (fig. 9): câmp de presiune 
relativ ridicată, cu depresiuni abia conturate în 
nordul şi sudul României, cer senin, circulaţie 
generală slabă la sol şi în troposfera medie    
(fig. 10), contrast termic important între aerul 
rece de pe mare şi cel cald de pe uscat (10C), 
fronturi atmosferice situate departe de litoralul 
românesc. 

 

Fig. 8. Norii convectivi de furtună de pe frontul de 
briză din 08 iulie 2005 ora 11:54 UTC  

redaţi prin reflectivitatea de bază la unghiul de 
elevaţie de 0,5°. 

 

 
Fig. 9. Pentru cazul al II-lea: harta sinoptică pentru 

Europa din 14 iunie 2007 ora 12 UTC - câmpul 
presiunii atmosferice la nivelul mării favorabil 

apariţiei şi dezvoltării brizei marine (după 
http://www2.wetter3.de/archiv). 

 
 

Întrucât curentul director slab din 
troposfera medie nu s-a opus dezvoltării pe 
orizontală a brizei marine, norii s-au deplasat   
de la est la vest cu viteze de 10-20 km/h. Nu 
întâmplător frontul de briză al brizei marine 
ajunge, în jurul prânzului, în apropierea  
Dunării. Radiosondajele de la Bucureşti (luate  
în considerare pentru că Dobrogea şi Câmpia 
Română se aflau în aceeşi masă de aer) scot      
în evidenţă atât o umezeală însemnată, cât şi o 
instabilitate termodinamică importantă (fig. 11). 
Briza în dezvoltare orizontală est-vest şi 
circulaţia generală din troposferă preponderent 
din sectorul sudic nu se « frânează » reciproc. 
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Fig. 10. TA 500 mb (pe Dobrogea, cu circulaţia  
slabă din troposfera medie), TR 500-1000 mb şi 

presiunea la nivelul mării, pentru Europa,                            
din 14 iunie 2007 ora 12 UTC (după 

http://www2.wetter3.de/archiv ). 
 
Astfel, încă de la orele prânzului, pe 

frontul de briză, aflat destul de aproape de 
Dunăre, apar norii convectivi de furtună        
(fig. 12). 

Peste o oră produsele meteorologice   
radar indicau clar faptul că pe frontul de briză 
norii convectivi de furtună sunt în plină 
dezvoltare. Reflectivitatea de bază atinge 55 dbz 
şi, insular, chiar peste (fig. 13), reflectivitatea 
compusă ajunge la 60-65 dbz, iar indicele de 
grindină sugerează existenţa în unele celule a 
grindinei mari, adică de peste 2 cm (fig. 14). 

 
a) 

 
b) 

Fig. 11. Radiosondaje la staţia Bucureşti efectuate    
în 14 iunie 2007 la orele 00 UTC (a) si 12 UTC (b) 
(http://www.weather.uwyo.edu/upperair/sounding). 

 
Fig. 12. Norii convectivi de furtună de pe frontul de briză din 14 iunie 2007 ora 09:02 UTC redaţi prin 

reflectivitatea de bază la patru unghiuri de elevaţie (0,5°, 1,5°, 2,4° şi 3,4°). 
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Fig. 13. Norii convectivi de furtună de pe frontul de briză din 14 iunie 2007 ora 10:03 UTC redaţi prin 

reflectivitatea de bază la patru unghiuri de elevaţie (0,5°, 1,5°, 2,4° şi 3,4°). 

 
Fig. 14. Norii convectivi de furtună de pe frontul de briză din 14 iunie 2007 ora 10:03 

UTC redaţi prin reflectivitatea compusă. 

Din punct de vedere cantitativ, precipitaţiile 
devin tot mai însemnate (valori de 31 l/m2 şi 
peste, fig. 15), cele mai înalte ecouri aveau deja 
înălţimi de 11-12 km, iar deplasarea sistemului 
noros era înceată (10-20 km/h). Toate acestea au 
pus in alertă meteorologul previzionist cu   

privire la faptul că aceşti nori sunt purtători      
de precipitaţii importante şi grindină severă şi, 
în consecinţă, s-a emis o avertizare cod galben 
privind fenomene meteorologice periculoase 
imediate (nowcasting) pentru nord-vestul 
Dobrogei, valabilă două ore.  
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Fig. 15. Precipitaţii căzute în ultima oră din norii convectivi de furtună de pe frontul de briză din 14 iunie 2007 

ora 10:03 UTC. 

 
Fig. 16. Norii convectivi de furtună de pe frontul de briză din 14 iunie 2007 ora 10:58 UTC 

redaţi prin reflectivitatea de bază la patru unghiuri de elevaţie (0,5°, 1,5°, 2,4° si 3,4°). 
 

Aproximativ o oră mai târziu, sistemul 
noros era încă în dezvoltare (fig. 16, 17 si 18). 
Abia după încă o oră sistemul noros convectiv 

intră în faza de disipare şi precipitaţiile scad 
rapid în intensitate, norii părăsind în bună 
măsură Dobrogea (fig. 19). 
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Fig. 17. Norii convectivi de furtună de pe frontul de briză din 14 iunie 2007 ora 10:58 UTC 

redaţi prin reflectivitatea compusă. 
 

 
Fig. 18. Precipitaţii căzute în ultima oră din norii convectivi de furtună 

de pe frontul de briză din 14 iunie 2007 ora 10:58 UTC 
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Fig. 19. Secţiune verticală prin reflectivitatea de bază caracteristică norilor 

convectivi de pe frontul de briză din 14 iunie 2007 ora 11:22 UTC. 
 

 În cel de-al treilea caz, exemplificat prin 
situaţia din 30 iunie 2007, când condiţiile aero-
sinoptice din Dobrogea erau ideale pentru 
apariţia şi dezvoltarea brizei (fig. 20), sistemul 
noros format pe frontul de briză are o evoluţie « 
în doi timpi »: în prima fază, sistemul noros 
urmează direcţia clasică în care se dezvoltă briza 
(spre vest, cu 15-20 km/h) ; în a doua fază, el 
urmează direcţia curentului director din 
troposfera medie (spre sud-est, cu 20-30 km/h -  
fig. 21), practic norii convectivi generaţi iniţial 
de frontul de briză revenind pe litoral. 

 

 
Fig. 20. Harta sinoptică pentru Europa din 30 iunie 

2007 ora 12 UTC cu câmpul presiunii atmosferice la 
nivelul mării favorabil apariţiei şi dezvoltării brizei 

marine 
(cazul III , după http://www2.wetter3.de/archiv). 

 

 

Fig. 21. TA 500 mb (pe Dobrogea, cu circulaţia 
moderată din troposfera medie), TR500-1000 mb şi 

presiunea la nivelul mării pentru Europa din 30 iunie 
2007 ora 12 UTC  

(după http://www2.wetter3.de/archiv ). 
 

Cele două radiosondaje de la Bucureşti 
(de 00 UTC şi 12 UTC, fig 22) nu arătau că 
aerul de pe uscat  este instabil, nici că umiditatea 
sa  ar fi importantă. În plus, forfecarea  vântului 
pe verticală pe primii 1-2 km este neglijabilă, în 
timp ce circulaţia aerului în troposfera medie şi 
înaltă, unde se dezvoltă preponderent norul 
convectiv, este intensă (10-20 m/s). 
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a)                                                                                        b) 

Fig. 22. Radiosondaje la staţia Bucureşti effectuate   în 30 iunie 2007 la orele 00 UTC (a) si 12 UTC (b) (după 
http://www.weather.uwyo.edu/upperair/sounding). 

 

 
Fig. 23. Norii convectivi  de pe frontul de briză din 30 iunie 2007 ora 09:42 UTC redaţi prin 

reflectivitatea de bază la unghiul de  elevaţie de 0,5° 

Puţin după prânz, chiar dacă briza are o 
mică dezvoltare pe orizontală (este foarte 
aproape de ţărm), frontul său de briză generează 
nori cumuliformi (convectivi, fig. 23). Pe 
masură ce briza se dezvoltă pe orizontală, 
mişcările capătă amploare şi pe verticală        
(fig. 24) şi, punctual, norii convectivi de furtună 

sunt localizaţi pe produsul radar reflectivitatea 
de bază cu valori de 50 dbz. Înălţimea celor mai 
înalte ecouri ale lor depăşeşte 6 km, iar existenţa 
unor precipitaţii importante în evaluarea 
radarului (fig. 25) determină meteorologul 
previzionist să fie pregătit pentru eventuala 
elaborare a unei avertizari cod galben privind 
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Fig. 24. Norii convectivi de furtună de pe frontul de briză din 30 iunie 2007 ora 10:43 UTC redaţi prin 

reflectivitatea de bază la patru unghiuri de elevaţie (0,5°, 1,5°, 2,4° si 3,4°). 

 
Fig. 25. Precipitaţii căzute în ultima oră din norii convectivi de furtună  de pe frontul de briză din 30 iunie 2007 

ora 10:43 UTC 
 

fenomene meteorologice periculoase imediate 
(nowcasting) de precipitaţii pentru zona centrală 
a Dobrogei de sud. Peste încă o oră, situaţia 
devine clară: în partea centrală a judeţului 
Constanţa se dezvoltă un sistem multicelular, 
având, punctual, reflectivităţi de 55 dbz         
(fig. 26), cu înălţimi maxime ale ecourilor de 

peste 11 km (fig. 27) şi caracterizat prin cantităţi 
de precipitaţii evaluate de radar ca depăşind, 
izolat, în ultima oră, 31 l/mp (fig. 28). 
Avertizarea cod galben privind precipitaţii 
importante cantitativ (25-30 l/m2 într-o oră) se 
emite pentru partea centrală a judeţului 
Constanţa şi este valabilă două ore. 
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Fig. 26. Norii convectivi de furtună de pe frontul de briză din 30 iunie 2007 ora 11:44 UTC redaţi 

prin reflectivitatea de bază la patru unghiuri de elevaţie (0,5°, 1,5°, 2,4° si 3,4°). 

 
Fig. 27. Înalţimea celui mai înalt ecou pentru norii convectivi de furtună 

de pe frontul de briză din 30 iunie 2007 ora 11:37 UTC. 
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Fig. 28. Precipitaţii căzute în ultima oră din norii convectivi de furtună 

de pe frontul de briză din 30 iunie 2007 ora 11:37 UTC. 

 
Fig. 29.  Norii convectivi de furtună de pe frontul de briză din 30 iunie 2007 ora 12:44 UTC redaţi 

prin reflectivitatea de bază la patru unghiuri de elevaţie (0,5°, 1,5°, 2,4° si 3,4°). 
 

Între timp, sistemul multicelular 
încetează să se mai deplaseze spre est şi, intrând, 
după o mare dezvoltare pe verticală, sub 
influenţa curentului director din troposfera 
medie şi superioară, el începe să se deplaseze 

spre sud-est, revenind pe litoral.  După o oră, 
sistemul multicelular al frontului de briză este 
surprins pe imaginea cu produsul reflectivitatea 
de bază, pe cele patru nivele, cu valori de peste 
55 dbz (fig. 29).  
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Fig. 30. Norii convectivi de furtună de pe frontul de briză din 30 iunie 2007 ora 12:44 UTC 

redaţi prin reflectivitatea compusă. 

 
Fig. 31. Înălţimea celui mai înalt ecou pentru norii convectivi de furtună 

de pe frontul de briză din 30 iunie 2007 ora 12:44 UTC. 
 

Reflectivitatea compusă cu indicele de 
grindină suprapus (fig. 30), înălţimea maximă a 
ecourilor de peste 11 km (fig. 31), cantităţile 
importante de precipitaţii evaluate de radar în 
ultima oră (fig. 32) indică şi ele existenţa 

condiţiilor de vreme severă.  Peste aproximativ 
încă o ora, sistemul multicelular intră, rapid, în 
disipare (fig. 33 şi 34), chiar dacă cantităţile de 
precipitatii evaluate de radar sunt, izolat, 
apreciabile (peste 38 l/mp, fig. 35). 
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Fig. 32. Precipitaţii căzute în ultima oră din norii convectivi de furtună 

de pe frontul de briză din 30 iunie 2007 ora 12:44 UTC. 
 

 
Fig. 33. Norii convectivi de furtună de pe frontul de briză din 30 iunie 2007 ora 13:45 UTC 

redaţi prin reflectivitatea de bază la unghiul de elevaţie de 0,5°. 
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Fig. 34. Secţiune verticală prin reflectivitatea de bază caracteristică norilor convectivi 

de pe frontul de briză din 30 iunie 2007 ora 13:03 UTC. 

 
Fig. 35. Precipitaţii căzute în ultima oră din norii convectivi de furtună 

de pe frontul de briză din 30 iunie 2007 ora 13:45 UTC. 
 
 

CONCLUZII 

Din experienţa acumulată în ultimii zece ani în 
activitatea de prognoză din cadrul CMR 
Dobrogea, prin folosirea produselor meteo-
rologice ale radarului de la Medgidia, se pot 
evidenţia trei situaţii tipice în care frontul de 

briză, ca mecanism de forţaj, generează nori 
convectivi. 

1) Cazul I ar fi cel când nu existǎ 
circulaţie generală (curent director) şi nici 
forfecare verticală a vantului. Briza de mare este 
slabă, iar instabilitatea în aerul de pe uscat există 
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doar într-un strat subţire. Norii care apar sunt de 
tip Cumulus, înşiruiţi de-a lungul frontului de 
briză, cu precipitaţii nesemnificative sau lipsă. 
Chiar dacă norii convectivi în această situaţie nu 
sunt purtǎtori de vreme severă, ei strică frecvent, 
în perioada estivală, aspectul frumos al vremii la 
care ne aşteptam. 

2) Cazul al II-lea, când briza de mare şi 
frontul de briză au condiţii ideale de formare,   
iar direcţia de expansiune a brizei pe uscat este 
favorizată de circulaţia generală (curentul 
director), nu de puţine ori cele două putându-se 
chiar suprapune ca sens. Pe frontul de briză 
marină apar nori convectivi de furtună care, pe 
areale restranse şi într-o deplasare de la est la 
vest, generează în Dobrogea cantităţi importante 
de precipitaţii, însoţite izolat şi de grindină şi, 
evident, strică aspectul frumos al vremii. 

3) Cazul al III-lea, când briza de mare şi 
frontul de briză au condiţii ideale de formare, 

însă direcţia de expansiune a brizei pe uscat nu 
mai este favorizată (nu se mai suprapune) cu cea 
a  circulaţiei generale (curentul director), adică 
apar forfecări mari pe verticală. Pe frontul de 
briză marină apar nori convectivi de furtună 
care, pe areale restranse, la început într-o 
deplasare de la est la vest, apoi, într-o deplasare 
de la nord-vest la sud-est (sau de la vest la est), 
generează în Dobrogea cantităţi importante de 
precipitaţii, însoţite izolat şi de grindină şi, 
evident, strică, în perioada estivală, aspectul 
frumos al vremii perturbând cura helio-marină a 
turiştilor sosiţi pe litoralul românesc. 

Analiza, în continuare, a noi cazuri cu 
briza marină din Dobrogea, va conduce, cu 
siguranţă, la o clasificare mai apropiată de 
realitate a situaţiilor aero-sinoptice în care norii 
convectivi de furtună dezvoltaţi pe frontul de 
briză au evoluţii diferite pe orizontală şi pe 
verticală. 
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Rezumat: Tema analizează conjucturile care au favorizat alternanţele rapide de vreme de la 
începutul acestei primăveri, din Dobrogea. Au fost răciri cu vânt şi fenomene de iarnă  –  chiar 
ninsori viscolite după echinocţiu - şi încălziri spectaculoase precedate de fenomenele asociate 
fronturilor calde – ceaţă, burniţe, lapoviţă, ploi. De aceea lucrarea abordează noţiuni despre 
frontologie şi sunt vizualizate advecţiile aferente (caldă, rece) atât pe analize, cât şi pe produsele 
radar. 
Situaţiile studiate sunt utile pentru a face analogii cu situaţii meteorologice similare care s-ar putea 
contura la început de primăvară în aria de interes a C.M.R Dobrogea. 
. 
Cuvinte cheie: ciclon, perturbaţie, advecţie 

 
 
 

1. INTRODUCERE 
 
Prin poziţia ei geografică România favorizează 
interferenţa deasupra teritoriului său a 
principalilor centrii barici de acţiune. La mezo- 
şi microscară relieful cu hipsometria şi 
orientarea lui variată induce modificări locale 
ale circulaţiei aerului în special în troposfera 
inferioară. În Dobrogea, situată în sud-estul ţării, 
când circulaţia este sudică, se vehiculează mase 
de aer cald tropical, având şi ele caracteristici 
diferite de umezeală, de la un anotimp la altul, în 
funcţie de formaţiunile barice pe care le 
constituie: în sezonul cald determină, adesea, 
zile caniculare şi regim secetos, în timp ce în 
sezonul rece, ele sunt responsabile de existenţa 
şi intensificarea precipitaţiilor.  

Proprietăţile fizice ale suprafeţei Mării 
Negre determină, de regulă, în zona litoralului, 
apariţia unor gradienţi importanţi în câmpul 
temperaturii şi umezelii la suprafaţă, rugozităţii, 
albedoului, emisivităţii etc., particularităţi care, 
în anumite configuraţii ale circulaţiei de scară 
mare, pot da naştere unor procese atmosferice 
specifice, importante pentru vremea pe mare şi 
în regiunile limitrofe. 

Astfel, mai ales în anotimpul rece al 
anului, Marea Neagră se constituie într-o 
principală sursă de căldură şi poate fi sediul 
generării unor cicloni tineri mezoscalari sau al 
activării unor depresiuni, ajunse aici într-o fază 

avansată de ocludere (Ecaterina Ion-Bordei, 
1983, Elena Cordoneanu, 1994, I. Drăghici, 
1988 etc.). În acest context, rolul principal 
ciclogenetic îl deţine Marea Neagră, iar lanţul 
carpatic, aflat relativ aproape de litoralul nord-
vestic, contribuie favorabil la dinamica aerului 
rece venind din nord şi nord-est. 

La sfârşitul iernii, principial, temperatura 
apei influenţează mai puţin ciclogenetic – decât 
în primele două luni de iarnă – masele de aer 
care trec peste Marea Neagră, din cauza 
tendinţei spre echilibrare a temperaturii de la 
suprafaţa apei cu cea din aer. De aceea, în 
această perioadă, rolul scării sinoptice în 
evoluţia câmpurilor meteorologice deasupra 
Dobrogei pare a fi primordial faţă de cel 
mezoscalar, al influenţelor marine. Tocmai de 
aceea, situaţiile analizate în lucrare sunt privite 
prin prisma evoluţiilor de la scară mare, cu 
detalierile ulterioare specifice regiunii. 

 
 

2. DATE ŞI METODE 
 
Pentru selecţia datelor şi studiile de caz   

s-au folosit următoarele: 
 
Date observaţionale de temperatură şi 

cantităţi de precipitaţii la toate staţiile meteo, 
precum şi de la posturile pluvio.  
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Imagini radar  
 
Radarul WSR-88D transmite un tren de 

unde sau un fascicul de energie în pulsuri 
discrete care se propagă îndepărtându-se de 
antena radar cu aproximativ viteza luminii. 
Volumul  fiecărui puls de energie va determina 
câte ţinte sunt interceptate şi, implicit, câtă 
energie este retroîmprăştiată la radar. WSR-88D 
transmite un fascicul îngust de formă conică de 
pulsuri cu fiecare puls de forma unui trunchi de 
con. Puterea maximă se află în lungul liniei de 
centru şi descreşte spre margini. Deoarece 
mărimea puterii transmise e fixă, densitatea 
puterii pulsului descreşte cu creşterea distanţei. 
Transmiterea în pulsuri permite obţinerea de 
informaţie despre distanţă. WSR-88D scanează 
cu prima elevaţie la 0.5 grade şi cea mai înaltă la 
19.5 grade. 

Pe măsura ce pulsurile întâlnesc ţinte, 
energia lor va fi împrăştiată în toate direcţiile, o 
parte fiind receptată de radar.  

Pentru studiile de caz, au fost folosite mai 
multe produse radar, aşa că urmează o scurtă 
descriere a acestora: 

Base Reflectivitity – Reflectivitatea: 
reprezintă o măsură a cât de multă energie a fost 
împrăştiată înapoi şi recepţionată de radarul 
meteorologic. Unitatea de măsură a factorului de 
reflectivitate Z este dBZ (decibelZ). Cu cât 
valoarea lui Z este mai mare, cu atât mai multă 
energie a fost reflectată şi recepţionată de radar;  

Base Velocity – Viteza radială: proiecţia 
pe radar a vectorului viteză medie a ţintelor care 
se aproprie de radar sau se îndepărtează de 
acesta. Viteza radială este afişată ca pozitivă 
dacă se îndepărtează de radar şi ca negativă dacă 
se aproprie de radar; 

User Selectable Precipitation (USP) – 
cantitatea totală de precipitaţii; 

Vad Wind Profile (VWP) – profilul 
vertical al vântului deasupra radarului. 

 
Imagini satelitare 
 
Rezoluţia temporală este de 15 minute, iar 

cea spaţială este de 3 km pentru imagini IR şi 
VIS şi de 1 km pentru HRV. 

 
Analiza modelelor la scară mare  
 
Pentru analiza sinoptică au fost inter-

pretate ieşirile modelului ECMWF. Au fost 

folosite: câmpul de presiune la nivelul solului, 
relativa 500 – 1000, câmpul de geopotenţial şi 
temperatură la nivelele de 850 precum şi la    
500 hPa. 

S-au mai utilizat hărţi de analiză cu 
câmpurile de geopotenţial şi temperatură la 
500hPa respectiv 850 hPa, presiunea la sol şi  
TR 500-1000 de la GFS precum şi câmpul de 
presiune la sol cu fronturi şi imagine satelit IR  – 
analiza ZAMG. 

De asemenea s-au mai folosit şi 
radiosondaje pentru Bucureşti. 

Ca metode folosite în stabilirea temei şi, 
mai ales, pentru selectarea cazurilor, am folosit: 

• cazuistica: analiza datelor reale de la 
staţiile meteorologice, precum şi datele radar, 
pentru iernile 2011-2012 şi 2012-2013.  

• metoda comparativă (selectarea mai 
multor cazuri, împărţirea pe categorii, 
compararea lor pentru a-l determina pe cel mai 
sugestiv); 

• metoda analitică (analiza datelor reale, 
radar, satelitare, de model). 

 

3. REZULTATE. DIAGNOZA ŞI ANALIZA 
LA SCARĂ SINOPTICĂ. CU UNELE 
DETALIERI LA SCĂRI MAI MICI  

Selecţia intervalului studiat – sfârşitul de 
iarnă şi începutul de primăvară deosebite 

A atras atenţia, la sfârşitul iernii 2012-2013   
(fig. 2), situaţia total diferită faţă de cea de la 
sfârşitul iernii 2011-2012 (fig. 1): spre deosebire 
de ultima lună a iernii precedente, când s-au 
înregistrat, pe lângă fenomene-record de iarnă, 
temperaturile cele mai mici anotimpuale din  
acel an din Dobrogea, în acest an (2013) luna 
februarie a avut un curs termic aproape simetric 
faţă de precedentul, adică a  fost caracterizată  
de temperaturile cele mai mari ale iernii din 
Dobrogea. 

După ultimele zile ale lunii februarie 
2013, luna martie şi începutul lui aprilie din 
acest an au caracterizat un început de primăvară 
capricios, cu alternanţe termice mari a căror 
cauză este căutată în această lucrare. 

Pornind de la diferenţierea făcută prin 
diagnozele pentru Dobrogea, se caută structurile 
câmpurilor meteorologice de la scară sinoptică 
ce au influenţat manifestările diferite, pe 
subintervale caracteristice, ale vremii din 
regiune, cu unele detalii la scări mai mici. 
 

 130 



Extreme decadale in iarna 2011-2012
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Fig. 1. Ecartul temperaturilor extreme ale staţiilor, pe decade, în iarna 2011- 2012: cele mai mari maxime 

(siclam) şi cele mai mici minime (albastru) în raport mediile (galben) 
 

Extreme decadale in iarna 2012-2013
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Fig. 2. Ecartul temperaturilor extreme ale staţiilor, pe decade, în iarna 2012 - 2013: cele mai mari maxime 

(siclam) şi cele mai mici minime (albastru) în raport mediile (galben) 

 Diagnoza vremii şi delimitarea subin-
tervalelor caracteristice 

Deşi, pe ansamblu, ultima decadă a lunii 
februarie a fost caldă, diagnozele zilnice indică 
răcirea din ultimele două zile, semnificativă în 
special în privinţa temperaturilor minime       
(fig. 3); ploile slabe s-au transformat în lapoviţă 
şi ninsoare, vântul a prezentat unele 
intensificări, iar în prima dimineaţă (senină) a 
lunii martie, pe arii extinse s-a produs brumă 
(fig. 4). 

După prima zi de martie frumoasă şi 
caldă, o rapidă şi relativ uşoară răcire        
(2-5 grade) s-a produs pa data de 02.03.2013 
când s-au înregistrat ploi slabe şi burniţă. 

            

Zilele de 16-17 martie – când vremea s-a 
răcit tot spectaculos – au fost caracterizate de 
valori termice mai mici decăt în ultima decadă a 
lunii februarie. 

Zilele de 03-05 martie au fost, din nou, 
frumoase, cu vreme caldă în primele două zile şi 
o nouă răcire în a treia zi. 

În intervalul 06-08 martie vremea a 
devenit închisă; temperatura din aer a crescut 
veriginos şi, deşi a scăzut uşor, ea s-a menţinut 
la valori mari şi în intervalul 09-13 martie când 
s-a semnalat ceaţă şi au căzut precipitaţii sub 
formă de ploaie şi burniţă. 

În intervalul 14-15 martie s-a înregistrat 
un nou vârf al temperaturilor deosebit de mari. 
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DOBROGEA - TEMPERATURI EXTREME ZILNICE (20.02-10.04.2013)
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Fig. 3. Ecartul temperaturilor extreme înregistrate, zilnic, în Dobrogea, în intervalul 20.02 - 10.04.2013 
maxime (roşu) şi minime (albastru) 

 

 

Fig. 4. Cantitatea maximă de precipitaţii şi fenomenele înregistrate, zilnic, în Dobrogea,  
în intervalul 20.02 - 10.04.2013 

 

În intervalul 18-21 martie vremea a 
devenit, din nou, caldă, chiar deosebit de caldă 
în ziua de 19 martie. S-au semnalat ceaţă şi ploi 
slabe care au avut şi caracter de aversă. 

Ziua de 22 martie a fost marcată de 
transformarea ploilor din timpul zilei în lapoviţă 
şi ninsoare viscolită noaptea, când, din nou, 
temperatura a scăzut substanţial. 

Intervalul 23-28 martie a fost caracterizat, 
din nou, de un regim termic mai scăzut decât în 
ultima decadă a lunii februarie luată, anterior, ca 
reper. Şi precipitaţiile înregistrate în unele zile 
din acest interval au fost predominant sub formă 
de ninsoare – temporar viscolită. 

În cursul nopţii de 29-30.03 a început o 
încălzire a vremii şi în ultimele două zile ale 
lunii martie s-a produs un salt termic remarcabil 
prin creşterea valorilor temperaturii cu până la 
14 grade. 

Zilele de 01-02 aprilie s-au menţinut 
deosebit de calde, iar în acest interval cald s-au 
semnalat ceaţă, burniţă, ploi slabe, izolate. 

În zilele de 03 şi 04 aprilie s-a produs 
reglarea temperaturii care a devenit normală 
pentru regiune. S-au înregistrat ploi care au avut 
şi caracter de aversă, burniţă, ceaţă. 

În zilele de 05 şi 06 aprilie vremea s-a 
încălzit în special ziua şi a devenit frumoasă. 

În noaptea de 06-07 aprilie vremea s-a 
schimbat, din nou: s-a răcit şi s-a menţinut astfel 
două zile (07- 08 aprilie) şi au căzut ploi pe arii 
relativ extinse, care au avut şi caracter de aversă 
în ziua de 07 aprilie, iar a doua zi, 08 aprilie, 
vremea a fost închisă şi rece. 

Ultimele două zile ale primei decade din 
luna aprilie, 2013, au fost zile relativ normale de 
primăvară, cu aspect schimbător –  temporar 
închis şi, izolat, cu ceaţă, dar şi cu soare şi 
averse slabe de ploaie şi descărcări electrice. 

Prin urmare, multe subintervale de 
alternanţe cel puţin termice se pot distinge la 
începutul primăverii din acest an, în perioada 
27.02-10.04.2013, anume: 27-28.02, 01.03, 
02.03, 03-05.03, 06-08.03, 09-13.03, 14-15.03, 
16-17.03, 18-21.03, 22.03, 23-29.03, 30-31.03, 
01-2.04, 03-04.04, 05-06.04, 07-08.04, 09-
10.04.2013. 

Aceste subintervale vor constitui subiectul 
analizelor de la scară sinoptică următoare, iar 
elementele principale care au determinat 
modificările de vreme vor fi tratate şi la scară 
mai mică, evidenţiindu-se, unde va fi cazul, 
justificarea respectivei evoluţii.  
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Analize la scară sinoptică şi unele 
detalieri la scară mai mică 

 
 27 - 28.02.2013 
 

La 500 hPa, în ziua de 27 februarie, 
minimul de peste bazinul Mării Mediterane şi-a 
extins un talveg până peste Dobrogea şi vestul 
Mării Negre; scăderea valorilor geopotenţialului 
nu a fost mare, dar a întreţinut ascensiunile de 
sub acest nivel. Culoarul depresionar s-a scindat, 
în ziua de 28 februarie, un nucleu întărindu-se 
peste Spania, iar partea estică s-a îndepărtat de 
Dobrogea, fiind înglobată în talvegul zonei de 
minim de origine islandeză extins peste Rusia 
europeană (fig. 5). Valorile temperaturii medii 
din troposfera inferioară au scăzut în zilele de 
27-28 februarie faţă de 26.02.2013. 

La 850 hPa se distinge în avans temporal 
aceeaşi evoluţie a zonei de minim, fiind mai 

accentuată răcirea exprimată, pe nivel, de 
trecerea de la izoterma de 2ºC aflată peste 
Dobrogea în ziua de 26 februarie, la cea de –2ºC 
în zilele de 27- 28 februarie (fig. 6).  

La nivelul solului, ciclonul mediteranean a 
urmat un traseu mai sudic, sistemul frontal în 
ocludere s-a retras spre Asia Mică, iar gradientul 
baric indică vânt iniţial din est în ziua de           
26 februarie, dar în rotire din nord-est şi mai tare 
în ziua de 28 şi din nord şi nord-vest în ziua de 
28 februarie 2013 (fig. 7). 

Ocluderea sistemului frontal în 
vecinătatea Dobrogei în ziua de 27 februarie 
urmată de advecţie rece, cu scăderea uşoară a 
valorilor de geopotenţial care nu s-a opus 
ascensiunilor au determinat transformarea 
ploilor slabe şi burniţei asociate cu ceaţă din 
ziua precedentă în ninsoare, iar creşterea şi 
reorientarea gradientului baric au permis 
intensificarea vântului în ziua de 27 februarie şi, 

     
Fig. 5.  Câmpurile de geopotenţial, presiunea la sol  şi TR 500-1000 – analize GFS 

din 26, 27 şi 28 februarie, 2013, orele 12 UTC 
 

     
Fig. 6.  Câmpurile de geopotenţial şi temperatură la 850 hPa – analize GFS 

din 26, 27 şi 28 februarie, 2013, orele 12 UTC 
 

     

Fig. 7. Câmpul de presiune la sol cu fronturi şi imagine satelit IR  – analiza ZAMG 
din 26, 27 şi 28 februarie, 2013, orele 12 UTC 
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respectiv, advecţia rece din ultimele două zile 
ale acestei luni. Îndepărtarea ciclonului cu 
perturbaţia lui frontală din ultima zi a pemis 
degajarea cerului din ultima zi. 

În figura 8 s-a evidenţiat la mezoscară, 
advecţia rece prin marcarea vântului mediu real 
pe câmpul termic. 

 

 
Fig. 8. Analiza la sol cu evidenţierea advecţiei reci 

din 27 februarie, 2013, ora 06 UTC 

 

 

01.03.2013 
 
La nivelul de 500 hPa se remarcă, peste 

Dobrogea, instalarea unei uşoare dorsale de 
geopotenţial. 

La nivelul de 850 hPa, minimul de origine 
islandeză s-a adâncit şi extins, din nou, spre sud, 
partea lui sud-estică având influenţă şi peste 
Dobrogea, prin advecţie caldă. 

Perturbaţii frontale nu au fost pe regiune, 
chiar dacă presiunea la sol a mai scăzut faţă de 
ziua precedentă, fiindcă centrii ciclonici au 
acţionat la distanţe mari, peste vestul Mării 
Mediterane şi nord-estul Europei (fig. 9). 

Ziua frumoasă de 01.03.2013 a fost 
favorizată de dorsala şi advecţia caldă şi de 
distanţa mare faţă de Dobrogea a centrilor de 
acţiune perturbatorie. 

Advecţia caldă începută, mai întâi, în 
altitudine, este evidenţiată în figura 10  prin 
gradientul termic şi vântul de gradient din 
28.02.2013, ora 18 UTC. 
 
  

  

   
Fig. 9. Câmpurile de geopotenţial şi temperatură la 500 hPa, respectiv la 850 hPa,  

câmpul de presiune la sol, relativa 500 - 1000  – analize ECMWF din ziua de 01.03.2013, orele 12 UTC 
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Fig. 10. Câmpurile de geopotenţial şi termic 500 hPa 
– analiza GFS din 28 februarie, 2013, ora 18 UTC, 

cu evidenţierea advecţiei calde 
 
 

02.03.2013 
 
La nivelul de 500 hPa un talveg de 

geopotenţial a traversat Dobrogea de la nord-
vest spre sud-est, cu un mic decalaj în spaţiu     
şi în timp după talvegul corespunzător de la    
850 hPa. Sub circulaţia intensă din altitudine, 

frontul rece de la nivelul solului a fost doar 
pasager  –  „pasaj frontal” (fig. 11). 

Circulaţia intensă din altitudine a 
determinat aspectul schimbător al vremii, 
advecţia rece a schimbat masa de aer, iar 
sistemul noros de la periferia frontului rece a 
determinat ploile slabe din această zi. 

În figura 12 circulaţia rapidă a fost 
surprinsă de radarul de la Medgidia pe produsul 
de profilul local al vântului. 

 
03 - 05.03.2013  
 
La 500 hPa, în aceste zile s-a menţinut 

circulaţia intensă nord-vestică, dorsala situată 
peste centrul Europei avansând lent spre est  
(fig. 13).  

La 850 hPa dorsala decalată mai spre est a 
acoperit, treptat, România şi Dobrogea (fig. 14). 

La nivelul solului, Anticiclonul Scandinav 
a avansat spre centrul Europei, ajungând ca, în 
ultima zi a intervalului să fie centrat peste vestul 
mării Negre şi Dobrogea (fig.15). 

 

  
 

   

Fig. 11. Câmpurile de geopotenţial şi temperatură la 500 hPa, respectiv la 850 hPa,  
câmpul de presiune la sol, relativa 500 - 1000  - analize ECMWF din ziua de 02.03.2013, orele 12 UTC 
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Fig. 12.  Produsul radar Vad Wind Profile VWP (48) din 2.03.2013, ora 14:34 UTC 
 

  

Fig. 13. Câmpurile de geopotenţial şi temperatură la 500 hPa – analize ECMWF 
din zilele de 03, 04 şi 05 martie, 2013, orele 12 UTC 

 

 

Fig. 14. Câmpurile de geopotenţial şi temperatură la 850 hPa – analize ECMWF  
din zilele de 03, 04 şi 05 martie, 2013,   orele 12 UTC 
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Fig. 15. Câmpul de presiune la sol şi temperatură la 850 hPa – analize ECMWF  
din zilele de 03, 04 şi 05 martie, 2013, orele 12 UTC 

 

Poziţionarea pantei vestice a talvegului   
de la nivelul mediu al troposferei peste 
Dobrogea şi creşterile de geopotenţial cu 
instalarea dorsalei de la nivelul de 850 hPa şi     
a câmpului anticiclonic de la sol peste regiune 
au determinat vremea frumoasă din aceste zile. 
Cerul degajat dimineaţa a permis formarea 
brumei, regimul termic fiind şi el relativ scăzut 
în masa de aer polar care s-a menţinut peste 
regiune. 

Sondajul vertical din 4 martie de la 
Bucureşti reliefează masa de aer divergent 

instalat atât acolo, cât şi pe tot sud-estul 
României, fiind relevant şi pentru Dobrogea 
(fig. 16). 

06 - 08.03.2013 

La 500 hPa, în primele două zile ale 
intervalului, dorsala de geopotenţial şi cea 
termică au traversat regiunea, după care câmpul 
de geopotenţial, deşi a scăzut, a devenit foarte 
relaxat, atenuând acţiunea periferiei unui talveg 
cu axa de la nord-vest spre sud-est în deplasare 
peste România şi Dobrogea (fig. 17) 

 

Fig. 16.  Sondaj vertical din 4.03.2013, ora 00 UTC pentru Bucureşti 
 

  

Fig. 17.  Câmpurile de geopotenţial şi temperatură la 500 hPa – analize ECMWF  
din zilele de 06, 07 şi 08 martie, 2013, orele 12 UTC 
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La 850 hP, sub circulaţia sud-vestică,       
s-a produs creşterea temperaturii de la acest 
nivel de la valori de –5ºC ÷ –10ºC în noaptea de     
05-06 martie, la valori în jurul a +5ºC. Printr-un 
talveg cu axa vest-est, arealul de minim       
nord-atlantic  s-a extins până la nord de regiune 
(fig. 18). 

La nivelul solului, odată cu deplasarea 
spre est a anticilonului, s-a extins aria de 
influenţă a ciclonului de pe ocean şi Europa de 
vest. Gradientul baric a fost intens peste 
Dobrogea, în prima zi a intervalului, când şi 
sistemul frontal de peste Marea Mediterană s-a 
apropiat de regiune; el s-a oclus şi a trenat        
în zonă a doua zi şi în ultima zi din interval   
(fig. 19). 

 

În figura 20 sondajul vertical din 7 martie 
reliefează, inclusiv la Bucureşti stratul cu 
inversiune din vecinătatea nivelului de presiune 
de 700 hPa de pe regiune. 

Dorsala de geopotenţial de la nivelul de 
500 hPa şi puternica advecţie caldă de la        
850 hPa au determinat, peste aerul rece 
preexistent, stabilirea inversiunilor termice şi     
a aspectului mai închis al vremii din prima zi, 
dar gradientul baric intens de la sol a avut ca 
efect intensificările de vânt şi, de aceea, ceaţa  
nu s-a produs. Scăderea valorilor geopoten-
ţialului asociată cu ocluderea, peste regiune, a 
perurbaţiei frontale au menţinut acest aspect mai 
închis al vremii şi în zilele de 07-08 martie. 

 

 
Fig. 18. Câmpurile de geopotenţial şi temperatură la 850 hPa – analize ECMWF 

din zilele de 06, 07 şi 08 martie, 2013, orele 12 UTC 
 

 
Fig. 19. Câmpul de presiune la sol şi temperatură la 850 hPa – analize ECMWF 

din zilele de 06, 07 şi 08 martie, 2013, orele 12 UTC 
 

 
Fig. 20. Sondaj vertical din 07.03.2013, ora 12 UTC pentru Bucureşti 
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09-13.03.2013 
 
La 500 hPa, circulaţia a fost sud-vestică, 

temperatura nu a avut variaţii mari, iar valorile 
geopotenţialului au scăzut uşor şi treptat, pe 
măsura adâncirii unui talveg pe vestul Europei 
(fig. 21). 

La 850 hPa, minimul de pe Oceanul 
Atlantic s-a deplasat peste vestul Europei şi       
a fost absorbit de talvegul nord-european,     
zona de minim extinzându-se pe cea mai mare 
parte a Europei. Masa caldă s-a menţinut peste 
Dobrogea (fig. 22). 
 

 
 

 

Fig. 21.  Câmpurile de geopotenţial şi temperatură la 500 hPa – analize ECMWF 
din ziua 09, 10, 11, 12 şi 13 martie 2013, orele 12 UTC 

 

 

 
 

 

Fig. 22. Câmpurile de geopotenţial şi temperatură la 850 hPa – analize ECMWF 
din 09, 10, 11, 12 şi 13 martie 2013, orele 12 UTC 
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La nivelul solului (fig. 23), câmpul a fost 
ciclonic în toate aceste zile. 

Presiunea mică, sub 1005 hPa, din      
acest interval (chiar sub 1000 hPa în zilele de 
11-12 martie) şi curbura ciclonică ce a permis 
convergenţa au fost principala cauză a precipi-
taţiilor care, în special la orele amiezei, au avut 

şi caracter de aversă. Câmpurile din altitudine 
nu au favorizat mult, dar nici nu au împiedicat 
uşoara instabilitate.  

Produsul radar Reflectivitatea de bază     
cu celule convective conturate din data de        
11 martie indică  instabilitatea de pe regiune 
(fig. 24). 

   
 

 

Fig. 23. Câmpul de presiune la sol şi temperatură la 850 hPa – analize ECMWF 
din zilele de 09, 10, 11, 12 şi 13 martie, 2013, orele 12 UTC 

 
 

 

Fig. 24. Produsul radar Base Reflectivity R (19) din 11.03.2013, ora 9:12 UTC – RDMD 
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14 - 15.03.2013 
 
La 500 hPa, talvegul a avansat, curbura 

izohipselor a devenit ciclonică, valoarea lor 
peste Dobrogea a scăzut, iar circulaţia din sud-
vest s-a intensificat. Dorsala caldă a fost repede 
împinsă spre nord-est de advecţia rece (fig. 25). 

 

 
 

 

Fig. 25. Câmpurile de geopotenţial şi temperatură la               
500 hPa – analize ECMWF din zilele de 14 şi 15 martie, 

2013, orele 12 UTC 

 
 
La 850 hPa nucleul adânc de minim care 

s-a adâncit pe Marea Adriatică a traversat 
România, iar peste Dobrogea advecţia caldă din 
prima zi a fost repede urmată de cea rece, masa 
de aer polar infiltrându-se, peste vestul şi sudul 
ţării, până peste regiune (fig. 26). 

La nivelul solului, ciclonul mediteranean 
adânc (nucleu sub 990 hPa) şi extins s-a  
deplasat spre nord-est, sistemul său frontal 
traversând Dobrogea: în prima zi, frontul cald, 
în după-amiaza celei de-a doua zile  – cel rece 
(fig. 27). 

Advecţia caldă importantă a fost cauza 
valorilor de vârf ale temperaturii înregistrate în 
aceste două zile, iar gradientul baric intens şi 
sistemul frontal au determinat intensificările de 
vânt din regiune, cel din urmă fiind responsabil 
şi de fenomenele tipice înregistrate: burniţă şi 
ceaţă care s-a disipat după trecerea frontului 

cald, apoi ploi slabe care au avut şi caracter de 
aversă. 

 

 
 

 

Fig. 26. Câmpurile de geopotenţial şi temperatură    
la 850 hPa – analize ECMWF din zilele de 14 şi               

15 martie, 2013, orele 12 UTC 
 

 
 

 

Fig. 27. Câmpurile de presiune la sol – analize 
ECMWF din zilele de 14 şi 15 martie, 2013,                  

orele 12 UTC 
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Pe harta de topografie relativă TR 500 - 
1000, sectorul cald se remarcă încă de la 
începutul intervalului, cu separaţia din 
troposfera joasă aferentă fronturilor (fig. 28). 

 

 
 

 

Fig. 28. Topografia relativă 500-1000 hPa – analiza 
ECMWF, 14 – 15.03.2013, ora 12 UTC 
 
 
16 - 17.03.2013 
 
La 500 hPa (fig. 29), talvegul adânc de 

geopotenţial cu axa de la nord-vest la sud-est a 
fost îndeaproape urmat de cel termic, traversând 
toată România, inclusiv Dobrogea.  

La 850 hPa (fig. 30) minimul s-a deplasat 
spre nord, însă advecţia rece, deşi mai slabă din 
cauza diminuării circulaţiei, a continuat, astfel 
că izoterma de –10ºC a caracterizat, la sfârşitul 
intervalului, acest nivel de presiune de deasupra 
Dobrogei, acolo unde, cu doar două zile înainte 
se situa izoterma de +5ºC. 

La nivelul solului, regimul anticiclonic a 
fost caracteristic pentru acest interval (fig. 31). 

Răcirea spectaculoasă din zilele de         
16-17 martie se datorează pătrunderii masei   
reci de aer pe toate nivelele, pe panta 
descendentă a talvegurilor din altitudine şi în 
partea anterioară a anticiclonului cu nucleu       
pe centrul Europei legat de o dorsală a celui 
arctic. Radiaţia datorată degajării cerului a 

contribuit la realizarea temperaturilor minime 
mai mici decât în ultima decadă a lunii 
februarie. 

 
 

 

Fig. 29. Câmpurile de geopotenţial şi temperatură    
la 500 hPa – analize ECMWF din zilele de 16 şi      

17 martie, 2013, orele 12 UTC 

 

 
 

 

Fig. 30. Câmpurile de geopotenţial şi temperatură    
la 850 hPa – analize ECMWF 
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din zilele de 16 şi 17 martie, 2013, orele 12 UTC 

   

Fig. 31. Câmpul de presiune la sol şi temperatură     la 850 hPa – analize ECMWF  
din zilele de 16 şi 17 martie, 2013, orele 12 UTC 

 

Fig. 32.  Advecţia rece pe produsul radar Base Velocity V (27) din 16.03.2013, ora 9:03 UTC – RDMD 
 
 

În figura 32 advecţia rece s-a distins        
pe produsul radar al vitezelor Doppler de bază 
Base Velocity prin rotaţia în sens trigonometric 
(„S” inversat), cu altitudinea, a direcţiei 
vântului. 

 
18 - 21.03.2013 
 
La 500 hPa (fig. 33), după trecerea unei 

dorsale de geopotenţial şi advecţia caldă 
puternică din prima zi, un uşor talveg a atins 
regiunea, dar circulaţia s-a menţinut predomi-

nant sud-vestică, fără modificări semnificative 
în câmpul temperaturii în zilele următoare ale 
intervalului. Este de remarcat, însă, că a apărut 
un culoar de legătură între nucleul islandez 
poziţionat sudic peste vestul Europei şi estul 
Atlanticului de Nord şi minimul polar din 
cealaltă parte a oceanului, din zona coastei şi 
golfurilor canadiene. 

Şi la 850 hPa (fig. 34) s-a produs advecţia 
caldă din prima zi, peste regiune, iar tavlegul  
din a doua zi a fost puţin mai pronunţat. A treia 
zi s-a conturat, în câmpul de geopotenţial, o 
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Fig. 33. Câmpurile de geopotenţial şi temperatură la 500 hPa – analize ECMWF 

din 18, 19, 20 şi 21 martie, 2013, orele 12 UTC 
 

   

    
Fig. 34. Câmpurile de geopotenţial şi temperatură la 850 hPa – analize ECMWF  

din 18, 19, 20 şi 21 martie, 2013, orele 12 UTC 
 

dorsală, iar circulaţia sud-vestică s-a intensificat 
a patra zi. În aceste zile, masa de aer tropical 
caracterizat de valori termice între 0ºC şi 5ºC,   
cu peste 10ºC mai ridicate decăt cele anterioare, 
s-a instalat peste Dobrogea. 

La nivelul solului (fig. 35), nucleele 
ciclonice din zona golfurilor canadiene ale 
Atlanticului de Nord au luat, pe culoarul format 

în altitudine, traiectorie estică; un prim nucleu a 
fost înglobat, în zona Peninsulei Iberice, într-un 
talveg al Ciclonului Islandez a doua zi, în timp 
ce un alt talveg acţiona în vecinătatea Dobrogei, 
afectând-o, uşor, prin periferiile sistemului 
frontal în ocludere. Nucleul mobil s-a conectat 
la sistemul perturbaţiilor, a suferit procesul de 
ciclogenezaă în Marea Mediterană şi a intrat din 
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plin peste Dobrogea, în cea de a patra zi, ca 
ciclon mediteranean viguros conturat.  

Încălzirea din diagnoza acestui interval   
s-a datorat, în Dobrogea, advecţiei calde, iar 
precipitaţiile slabe din a doua zi au fost   
asociate periferiei sistemului frontal. Ploile au 
avut şi caracter de aversă în ultima zi, când al 
doilea element al seriei ciclonice mediteraneene 

a avut traiectorie mai sudică şi a fost mai 
viguros. 

Evoluţia seriei ciclonice care a influenţat, 
în acest interval, situaţia meteorologică din 
regiune este marcată prin notarea distinctă a 
centrilor barici de mai jos (fig. 36). 

22.03.2013 
 

      

      
Fig. 35. Câmpul de presiune la sol şi temperatură la 850 hPa – analize ECMWF  

din 18, 19, 20 şi 21 martie, 2013, orele 12 UTC 
 

     
 

     
Fig. 36. Câmpul de presiune la sol cu fronturi şi imagine satelit IR  – analiza ZAMG care arată seria ciclonilor 

mediteraneeni, cu pasaje peste Dobrogea din 18, 19, 20 şi 21 martie, 2013, orele 12 UTC 
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La 500 hPa, dintr-un talveg care s-a 
adâncut peste Europa nordică şi centrală s-a 
conturat un minim care a avansat peste 
Dobrogea, iar la nivelul de 850 hPa el a fost 
chiar centrat pe Dobrogea. Ciclonul de la sol a 
continuat să se adâncească pe regiune cu 
aproximativ 10 hPa faţă de ziua precedentă, 
determinând creşterea mare a gradientului baric. 
Pe toate nivelele s-a produs advecţia rece, 
izoterma de –10 atingând, din nou, Dobrogea, la 
sfârşitul nopţii (fig. 37). 

 

 
Suprapunerea nucleelor de minim din 

altitudine cu centrul ciclonului de la sol a fost 

cauza precipitaţiilor mai mari decât în ziua 
precedentă.  

Răcirea puternică s-a datorat advecţiilor 
reci, iar vântul tare a fost determinat, în 
principal, de gradientul baric mare. Tempera-
turile care au devenit negative; asociate cu 
precipitaţii, au determinat ninsori care, la rândul 
lor, prin vântul tare, au fost viscolite.  

În figura 38 radarul meteorologic a 
surprins, în câmpul vitezelor Doppler, Jetul 
Troposferic Jos (Inferior). 

 

 
Fig. 37. Câmpurile de geopotenţial şi temperatură la 500 hPa şi 850 hPa şi câmpul de presiune la sol - analize 

ECMWF din ziua de 22.03.2013, orele 12 UTC 

 
 

 

Fig. 38. Advecţia rece şi JTI pe produsul radar Base Velocity V (27) din 22.03.2013, ora 22:27 UTC - RDMD 
 

 
 

23 - 28.03.2013 
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La 500 hPa (fig. 39), odată cu 
îndepărtarea nucleului de minim spre est, apoi 
spre nord, circulaţia a devenit nord-vestică şi 
vestică intensă. Trecător, în ziua de 25 martie, o 
dorsală de geopotenţial cu una termică au trecut 
peste Dobrogea. În zilele următoare circulaţia a 
fost, în general, sud-vestică, fără modificări 
termice de remarcat. 

La 850 hPa (fig. 40), odată cu adâncirea 
unui nou minim pe Marea Mediterană şi 
îndepărtarea precedentului de Dobrogea, pe la 

nord de Marea Neagră, o dorsală de geopo-

tenţial a infiltrat, a treia zi, aer puţin mai cald 
peste sudul Mării Negre şi vestul acesteia. Nu   
s-a putut, totuşi, disloca masa de aer rece 
preexistent, astfel că temperaturile, deşi au 
crescut uşor, totuşi au rămas în general negative 
pe acest nivel, iar gradientul termic format        
s-a menţinut peste regiune. A patra zi minimul 
şi-a extins un talveg pe vestul Mării Negre,      
iar culoarul de legătură dintre cele două 
formaţiuni, vizibil a cincea zi, a fost scindat   
prin întărirea Maximului Scandinav a şasea       

zi. 

 

 

Fig. 39. Câmpurile de geopotenţial şi temperatură la 500 hPa – analize ECMWF 
din intervalul 23 - 28 martie, 2013, orele 12 UTC 

 

 

 

Fig. 40. Câmpurile de geopotenţial şi temperatură la 850 hPa – analize ECMWF 
din intervalul 23 - 28 martie, 2013, orele 12 UTC 
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La nivelul solului (fig. 41), creşterea 
presiunii din primele două zile a fost urmată, a 
treia zi, de extinderea unei dorsale a 
Anticiclonului Scandinav, reci, pe nord-vestul 
Mării Negre, adică sub dorsala caldă infiltrată 
din sud-est peste aceeaşi zonă. Se remarcă 
poziţionarea mai la sud a perturbaţiilor 
mediteraneene care, în a patra zi (26 martie)       
a intervalului, formau, între paralelele de        
40-45ºN, un culoar depresionar pe mii de 
kilometri, din zona coastelor canadiene până     
la Marea Neagră, culoar pe care au avansat,      
în serie, perturbaţii ciclonice. Totuşi, sub 
talvegul de la nivelul de 850 hPa din a patra zi, 

la   nivelul solului s-a menţinut aria nordică, 
rece, a regiunii depresionare, iar în ultimele 
două zile ale intervalului o dorsală barică s-a 
întărit şi extins peste regiune. 

Suprapunerea câmpurilor de temperatură 
şi a structurilor barice argumentează tipul 
precipitaţiilor din zilele de 25-27 martie când, 
prin inversiunile formate, acestea au fost 
specifice norilor de tip stratiform: ninsori slabe, 
burniţă şi polei cu ceaţă (fig. 42). Gradientul 
baric din unele zile ale intervalului 23-             
28 martie a permis, prin intensificările de vânt 
determinate, viscolirea zăpezii. 

 

 

 
Fig. 41. Câmpul de presiune la sol  şi temperatură la 850 hPa – analize ECMWF 

din intervalul 23-28 martie, 2013, orele 12 UTC 
 

 

Fig. 42.  Imagine satelitară cu nebulozitate stratiformă din 24.03.2013, ora 11 UTC – Sat24 
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29-31.03.2013 
 
La 500 hPa, circulaţia a devenit sud-

vestică şi s-a intensificat, structurându-se, în 
zona Mării Negre, o dorsală largă (fig. 43). 

La 850 hPa, aportul de aer cald de origine 
africană s-a făcut pe panta estică a ariei 
depresionare care a acoperit tot centrul şi sudul 
Europei. Advecţia termică s-a concretizat într-o 
creştere a temperaturii de la valori negative la 
valori de peste 10ºC pe acest nivel, peste 
Dobrogea (fig. 44).  

La nivelul solului, o dorsală a Anticiclonului 
Scandinav şi una a celui Azoric au scindat 
culoarul depresionar din care s-a izolat şi adâncit 
un nou ciclon mediteranean  care s-a deplasat 
peste România, Dobrogea fiind acoperită de 
sectorul lui cald, sud-estic (fig. 45). 

Advecţia caldă a fost viguroasă în 
altitudine, spre deosebire de nivelul solului unde 
zonele de legătură dintre fronturile reci şi calde 
au mai atins regiunea (fig. 46). Perturbaţiilor  şi 
inversiunilor le-au fost asociate fenomenele 
izolate produse: ceaţă, ploi slabe. 

 

 

Fig.43. Câmpurile de geopotenţial şi temperatură la 500 hPa – analize ECMWF 
din intervalul 29 - 31.03.2013, orele 12 UTC 

 
 

   

Fig. 44. Câmpurile de geopotenţial şi temperatură la 850 hPa – analize ECMWF 
din intervalul 29 - 31.03.2013, orele 12 UTC 

 
 

 
Fig. 45. Câmpul de presiune la sol şi temperatură la 850 hPa  – analiza ECMWF 

din intervalul 29 - 31.03.2013, orele 12 UTC 
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Fig. 46. Advecţia caldă (în „S”) pe produsul radar Base Velocity V (27) din 30.03.2013,  
ora 14:53 UTC – RDMD 

 

01 - 02.04.2013 
 
La 500 hPa (fig. 47), câmpul de 

geopotenţial a prezentat o perturbaţie de undă 
scurtă, cu un talveg urmat, rapid, de o dorsală 
peste Dobrogea. Şi câmpul termic a urmat, 
îndeaproape, aceeaşi reconfigurare. 

 

 

Fig. 47. Câmpurile de geopotenţial şi temperatură la 
500 hPa – analize ECMWF din zilele de 01 şi                 

02 aprilie, 2013, orele 12 UTC 

La 850 hPa (fig. 48) uşorul talveg de 
geopotenţial este înlocuit de o dorsală care 
avansează din sud-vest spre nord-est peste 
regiune. 

 

 

 

Fig. 48. Câmpurile de geopotenţial şi temperatură la 
850 hPa – analize ECMWF din zilele de 01 şi                  

02 aprilie, 2013, orele 12 UTC 
 
La nivelul solului (fig. 49), perturbaţia 

precedentă s-a îndepărtat şi oclus, dar pe 
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culoarul depresionar refăcut, un nou ciclon       
s-a izolat şi a evoluat, rapid, pe Marea 
Mediterană, către est, cu sistemul frontal aferent, 
apropiindu-se de Dobrogea. 

  

 
Fig. 49. Câmpul de presiune la sol şi temperatură la 
850 hPa  – analiza ECMWF din zilele de 01 şi  02 

aprilie, 2013, orele 12 UTC 
 

Masei de aer cald nedislocate pe nici un 
nivel i se datorează menţinerea vremii deosebit 

de calde din Dobrogea din zilele de 01 şi          
02 aprilie. Talvegului din altitudine i s-a datorat 
ploaia izolată din prima zi, iar ceaţa cu ploaie 
slabă sau burniţă au fost fenomenele produse   
de frontul cald al ciclonului mediteranean care    
a abordat regiunea la sfârşitul intervalului            
(fig. 50). 

 
03 - 04.04.2013 
 
La 500 hPa, un talveg adânc a traversat 

Dobrogea şi zonele învecinate mai sudice şi o 
răcire s-a produs pe acest nivel (fig. 51). 

Minimul de la 850 hPa s-a deplasat spre 
nord, peste România şi a fost preluat de un 
talveg al sistemului depresionar de pe vestul 
Europei şi Mării Mediterane (fig. 52). 

La nivelul solului, ciclonul mediteranean 
şi-a urmat traiectoria spre est, însoţit de aria 
largă de nebulozitate a sistemului frontal       
(fig. 53). 

Răcirea vremii din zilele de 03 şi             
04 aprilie s-a datorat advecţiilor reci, în primul 
rând de lângă sol, acolo unde, prin separarea 
ciclonilor, pe panta vestică a celui care a 
traversat Dobrogea, aportul de aer rece a fost 
substanţial; fenomenele înregistrate (burniţă şi 
ceaţă, dar şi ploi având caracter de aversă) au 
fost asociate sistemului frontal al perturbaţiei 
barice (fig. 54). 

 

Fig. 50.  Imagine satelit (IR) cu frontul cald abordând Dobrogea – Sat24 din 02.04.2013, ora 14 UTC 
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Fig. 51. Câmpurile de geopotenţial şi temperatură la 
500 hPa – analize ECMWF din zilele de 03 şi 04 

aprilie, 2013, orele 12 UTC 

 

 

Fig. 52. Câmpurile de geopotenţial şi temperatură la       
850 hPa – analize ECMWF din zilele de 03 şi 04 aprilie, 

2013, orele 12 UTC 

       

Fig. 53.  Câmpul de presiune la sol şi temperatură la 850 hPa – analize ECMWF din zilele de 03 şi 04 aprilie, 
2013, orele 12 UTC 

 

Fig. 54. Imagine METEOSAT ilustrând (RGB) masele de aer din 04.04.2013, ora 12 UTC  
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05 - 06.04.2013 
 
La 500 hPa, pasajul uşoarelor dorsale de 

geopotenţial şi termică şi circulaţia ulterioară 
sud-vestică au determinat şi încălzirea, pe acest 
nivel, deasupra Dobrogei (fig. 55). 

 

 

Fig. 55. Câmpurile de geopotenţial şi temperatură            
la 500 hPa – analize ECMWF din zilele de 05 şi              

06 aprilie, 2013, orele 12 UTC 
 
 
La 850 hPa, centrii de acţiune pertubatorie 

s-au manifestat pe nordul, centrul, sud-vestul            
şi sudul Europei, Dobrogea fiind la periferia 
acestora unde, sub circulaţia sud-vestică 
temperatura a crescut de la 7 la 12 grade                  
(fig. 56).  

La nivelul solului, o nouă familie 
ciclonică s-a instalat pe un culoar orientat pe o 
altă direcţie faţă de situaţiile precedente: pe 
direcţia de la sud-vest, de pe Marea Mediterană 
şi nord-vestul Africii, spre nord-est, în nordul 
Rusiei europene. În raport cu legăturile frontale 
dintre indivizii seriei, Dobrogea s-a plasat, în 
cea mai mare parte a acestui interval de timp, în 
masa de aer cald (fig. 57). 

Circulaţia şi masa caldă din altitudine     
au diminuat forţa ascensiunilor, iar pe partea 
anterioară a culoarului depresionar, sectorul  
cald a dominat, cu intermitenţe, regiunea. 
Acestor elemente li se datorează vremea  în 
general frumoasă şi, caldă, din zilele de 05 şi           
06 aprilie (fig. 58) 

 

 

 

Fig. 56. Câmpurile de geopotenţial şi temperatură             
la 850 hPa – analize ECMWF din zilele de 05 şi      

06 aprilie, 2013, orele 12 UTC 

 

 

 

 

Fig. 57. Câmpul de presiune la sol şi temperatură                   
la 850 hPa – analize ECMWF din zilele de 05 şi             

06 aprilie, 2013, orele 12 UTC 
 
. 
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Fig. 58. Imagine METEOSAT IR – RGB - masele de aer  din 05.04.2013, ora 18 UTC 

07 - 08.04.2013 
 
La 500 hPa, peste România şi vestul Mării 

Negre s-a instalat un larg talveg de geopotenţial 
(fig. 59). 

 

 

Fig. 59. Câmpurile de geopotenţial şi temperatură    
la 500 hPa – analize ECMWF din zilele de 07 şi      

08 aprilie, 2013, orele 12 UTC 
 

La 850 hPa minimul mediteranean, bine 
conturat în ziua de 07 aprilie, s-a deplasat spre 
Marea Neagră cu tendinţa de umplere. 
Temperatura de la acest nivel a scăzut, peste 
Dobrogea, de la 5ºC la valori negative (fig. 60). 

 

 

Fig. 60. Câmpurile de geopotenţial şi temperatură     
la 850 hPa – analize ECMWF din zilele de 07 şi      

08 aprilie, 2013, orele 12 UTC 
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La nivelul solului, ciclonul mediteranean 
cu traseul spre mare pe la sud de Dobrogea, a 
abordat regiunea mai mult prin gradientul baric 
intens decât prin sistemul frontal în ocludere 
(fig. 61). 

Traseul ciclonului pe la sud de Dobrogea 
nu a permis trecerea sectorului cald peste 
aceasta, astfel răcirea producându-se încă de     
la apropierea de regiune a talvegului asuciat 
frontului cald; gradientul baric intens şi  

sistemul frontal au determinat intensificările    
de vânt, iar din sistemul noros asociat celui 
frontal au căzut precipitaţii mai însemnate, 
ciclonul fiind îmbogăţit în umezeală anterior,   
pe Marea Mediterană (fig. 62). 

09 - 10.04.2013 

La 500 hPa (fig. 63), după trecerea unui 
nou talveg de undă scurtă, circulaţia s-a 
zonalizat; temperatura nu a variat sesizabil. 

    
Fig. 61. Câmpul de presiune la sol şi temperatură la 850 hPa – analize ECMWF 

din zilele de 07 şi 08 aprilie, 2013, orele 12 UTC 

 

Fig. 62. Total de precipitaţii estimat de radarul RDMD – produsul USP (31) din 07.04.2013, ora 23:57 UTC 

  

Fig. 63. Câmpurile de geopotenţial şi temperatură la 500 hPa – analize ECMWF din zilele de 09 şi 10 aprilie,  
2013, orele 12 UTC 
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La 850 hPa (fig. 64), deşi un talveg s-a 
conturat pe regiune a doua zi, totuşi valoarea 
geopotenţialului peste Dobrogea a fost mai mare 
decăt în prima zi, iar advecţia caldă a fost mai 
clară pe acest nivel, faţă de cel de 500 hPa, în 
acest interval. 

 

 

Fig. 64. Câmpurile de geopotenţial şi temperatură             
la 850 hPa – analize ECMWF din zilele de 09 şi          

10 aprilie, 2013, orele 12 UTC 
 
 

La nivelul solului (fig. 65), centrii 
perturbaţiilor ciclonice (şi frontale) au acţionat 
departe de Dobrogea. 

 

 

Fig. 65. Câmpul de presiune la sol şi temperatură                    
la  850 hPa – analize ECMWF din zilele de 09 şi             

10 aprilie, 2013, orele 12 UTC 
 

Rămăşiţele sistemelor noroase au fost 
transportate spre Dobrogea datorită circulaţiei 
zonale din altitudine, determinând aspectul 
schimbător al vremii (fig. 66). 
 

 

Fig. 66. Imagine METEOSAT IR – RGB - masele de aer  din 10.04.2013, ora 12 UTC 
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4. CONCLUZII 

 

 
Sfârşitul iernii 2012 - 2013, a fost total diferit de 
sfârşitul iernii 2011 – 2012. Spre deosebire de 
luna februarie a anului 2012, când s-au 
înregistrat cele mai mici temperaturi ale iernii 
2012, luna februarie a anului 2013 s-a 
caracterizat prin cele mai mari temperaturi ale 
iernii din Dobrogea.  

 
După ultimele zile ale lunii februarie 

2013, luna martie şi începutul lui aprilie din 
acest an, au caracterizat un început de  
primăvară capricios, cu alternanţe termice mari 
a căror cauză sunt seriile de cicloni care au 
afectat Dobrogea, advecţii reci alternante cu 
advecţii calde s-au produs sistematic în luna 
martie 2013, datorate unor astfel de serii 
ciclonice. 

• “Furtuna cu ninsoare, în week-end, la 
Constanţa: 

Vremea se înrăutăţeşte de astăzi, la 
Constanţa. Începând cu ora 8,00 dimineaţă intră 
în vigoare codul galben de intensificări de vânt, 
ninsori viscolite şi răcire accentuată în întreaga 
ţară, valabil pentru 24 de ore.” 

 

 

Începutul acestei primăveri a prezentat 
variaţii cu totul deosebite ale vremii, cu încălziri 
de lună martie şi răciri anormale, inclusiv cu 
fenomene de iarnă cum ar fi ninsoarea viscolită 
după echinocţiul de primăvară. Cel puţin aceasta 
din urmă a produs dificultăţi în trafic şi ecou în 
mass-media: 

 
• “Vine primăvara la Constanţa: Cuget Liber 

  
După o iarnă lungă şi grea, vine, în sfârşit, 

primăvara şi la Constanţa. Începe să se 
încălzească, încet, dar sigur. Pentru week-end-ul 
acesta meteorologii anunţă vreme frumoasă, cu 
mult soare şi temperaturi ridicate.” 
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Rezumat: În lunile de vară, în condiţiile unor configuraţii barice ce facilitează deplasarea maselor 
de aer dinspre nordul continentului african până în zona spaţiului geografic al ţării noastre, 
temperatura aerului tinde să atingă valori de 35 de grade şi chiar să le depăşească.  Dacă o astfel de 
situaţie are tendinţă de staţionare, sau mai mult decât atât, există şi un aport crescut de umezeală, 
impactul disconfortului termic accentuat, asupra activităţilor sociale şi econoimce, poate deveni 
semnificativ. Vara anului 2012 a fost caracterizată prin mai multe episoade caniculare, cu 
temperaturi maxime ce au depăşit chiar valori de 40 de grade şi în care s-au consemnat numeroase 
recorduri zilnice şi lunare. Prezentul studiu este consacrat analizei acestui tip de manifestări ale 
vremii, specifice sezonului cald la latitudinea României, a căror frecvenţă şi intensitate este tot mai 
accentuată în ultimul deceniu.  
 
Cuvinte cheie: caniculă, disconfort termic, schimbări climatice, configuraţii barice de blocaj  
 

 
 
1. INTRODUCERE 

Vara aceasta a ieşit în evidenţă prin episoadele 
caniculare extreme ce au determinat depaşirea 
recordurilor termice pentru o serie de staţii 
meteo îndeosebi din sudul şi estul ţării. În 
ultimul deceniu, când apar fenomene 
meteorologice extreme, acestea sunt mediatizate 
în asociere cu termenii ‘schimbarea climei’ şi 
‚încălzirea globală” . Lucrarea de faţă îşi 
propune analiza condiţiilor sinoptice a 
episoadelor caniculare din lunile iulie şi august 
ale acestui an, dar în contextul enunţat mai sus, 
voi face câteva referiri şi la elemente de 
climatologie. Am ales acest subiect datorită 
consecinţelor asupra organismului uman, 
cunoscut fiind că preocuparea majoră a 
serviciului de prognoză din cadrul ANM este 
protejarea populaţiei, fapt pentru care a fost 
implementat un sistem de atenţionare/ avertizare 
a fenomenelor meteorologice periculoase, 
structurat în funcţie de gradul de severitate al 
fenomenului ce urmează a se produce. 
 
 
2. ÎNCĂLZIREA GLOBALĂ VIZAVI DE 

SCHIMBAREA CLIMEI 

Dacă facem referire la acestea, este necesar a 
enunţa o definiţie a climei, dar aşa cum spunea 
d-na Ecaterina Bordei în cartea ‘Probleme de 
meteorologie şi climatologie pentru ecologi’, în 

urma unor studii elaborate: ‘nu exisă o definiţie 
unică fericit formulată şi atotcuprinzătoare a 
climei, acceptată concomitent şi de geografi şi 
de meteorologi”. 

În interpretarea dânsei, ‘clima este un 
produs şi un răspuns sintetic al ştiinţei, obţinut 
mediind şi comparând date reale, de observaţie 
continuă, singurele care de fapt definesc mersul 
concret al vremii de la o zi la alta, de la un loc la 
altul’. În meteorologie există un compartiment 
care se ocupă cu studierea climei, numită 
climatologie. Schimbarea climei presupune  o 
schimbare pe termen lung într-un climat, astfel 
încât un climat bine definit se transformă      
într-altul. Pentru a se produce acest lucru, 
trebuie să existe schimbări pe termen lung în 
valorile unuia sau mai multor parametrii cum ar 
fi: cantitatea de precipitaţii în ansamblu, 
răspândirea cantităţilor de precipitaţii anuale, 
temperatură, umiditate, direcţia vântului, 
repartiţia presiunii atmosferice, etc. 

Pe de altă parte, încălzirea globală este 
dată de creşterea temperaturii medii la suprafaţa 
pământului, modificare ce se produce îndeosebi 
prin “efectul de seră”, prin care înţelegem 
capacitatea atmosferei de a absorbi căldură din 
radiaţii. 

Cei mai mulţi specialişti consideră că 
încălzirea globală care se înregistrează în zilele 
noastre este în mare parte rezultatul activităţilor 
umane, inclusiv schimbarea compoziţiei 
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atmosferei prin creşterea cantităţii de “gaze de 
seră” din atmosferă, precum dioxidul de carbon 
(CO2). Încălzirea si răcirea globală s-au petrecut 
în mod natural de-a lungul istoriei Pământului, 
ca rezultat al variaţiei altitudinii Pământului în 
spaţiu şi al altor factori. 

Efectul de seră este procesul în care 
radiaţia solară de undă scurtă atinge suprafaţa 
Pământului şi este re-transmisă apoi ca radiaţii 
de undă lungă. Atmosfera absoarbe radiaţiile de 
undă lungă mai repede decât radiaţiile de undă 
scurtă. Vaporii de apă, dioxidul de carbon 
(CO2), metanul (CH4), oxizii de nitrogen 
(NOX) si alte gaze absorb radiaţiile de undă 
lungă. Această căldură circulă si rămâne în 
atmosferă înainte să se piardă în spaţiu. Cu cât 
rămâne mai mult în atmosferă, cu atât se 
încălzeste mai tare Pământul. 

Încălzirea globală nu se produce în mod 
egal pe pământ. Drept urmare, tipurile de climă 
de pe glob sunt afectate în moduri diferite şi 
neaşteptate, de exemplu impactul schimbărilor 
climatice este mai uşor de observat la marginile 
continentelor decât în centrul lor. Acestea, 
evident, în ideea incălzirii globale, vehiculată şi 
promovată adesea în ultima periodă de timp. Cu 
toate acestea, problema încălzirii globale încă nu 
a fost pe deplin elucidată şi evident, nu putem 
avea un semn de egalitate între cei doi termeni 
deschizători de capitol (şi controverse). În 
susţinerea acestei afirmaţii o citez din nou pe   
d-na Bordei: 
 

 
 
Personalitatea de referinţă în studiul 

schimbărilor climatice la nivelul României este 
dr. Roxana Bojariu, membră I.P.C.C. şi “adeptă 
convinsă a schimbărilor climatice”.   

Aşadar, cel puţin până în moment, din 
informaţiile culese, putem vorbi despre variaţii 
climatice, care pe termen lung, în sensul 
timpului istoric, au putut fi demonstrate 
diagnostic. Schimbările climatice globale au fost 
confirmate numai în trecutul paleogeografic al 
planetei. Dr. Maria Colette Iliescu climatolog cu 
poziţie de pionierat în domeniul schimbărilor 
climatice, afirma: 

 

 

 
În concluzie, ar fi exgerată si cu neputinţă de 

demonstrat o legătură între episoadele calde extreme 
din ultimul deceniu şi încălzirea globală ce determină 
schimbarea climei. 

 
 

3. CONTEXT SINOPTIC 

Luna august a acestui an a debutat cu vreme 
caniculară în majoritatea zonelor de câmpie ale 
ţării, unde s-au înregistrat frecvent valori de 
35oC şi culminând cu zilele 06, 07 în care valul 
de căldură s-a intensificat şi s-a extins peste 
toate regiunile de câmpie, deal şi podiş ale ţării, 
dar cu precădere peste cele sudice şi estice, unde 
s-au depăşit frecvent valori termice de 40oC. 
Totodată, în data de 07 august, au fost 
consemnate 33 de noi recorduri lunare la staţii 
meteorologice din sudul şi estul ţării, după ce în 
ziua anterioară, pe 6 august, fuseseră înregistrate 
6 astfel de recorduri. Aceasta demonstrează 
intensitatea episodului canicular propus spre 
studiu în cele ce urmează. 

În analiza câmpului de presiune la nivelul 
solului (fig. 1), sudul şi estul teritoriului 
european se găsesc în brâu anticiclonic, cu un 
nucleu de 1020 mb poziţionat deasupra Franţei 
şi Spaniei, unul în zona Rusiei europene, iar un 
al treilea, slab conturat şi de mică extindere, pe 
coasta Iugoslaviei. Restul ţărilor se află în câmp 
depresionar, cu doi nuclei foarte activi, asociaţi 
cu activitate frontală ce afectează Arhipelagul 
Britanic şi Peninsula Scandinavă, inclusiv 
vecinii acesteia. Un ciclon slab dezvoltat şi în 
ocludere, activează în bazinul estic al Mării 
Negre. Teritoriul României este încadrat de 
izobare cu valori de 1012mb şi uşor peste, în 
sectorul cald al sistemului frontal existent în 
vecinătatea ţărilor nordice. 

 

 

Fig . 1.  Câmpul de presiune la nivelul solului, 
analiza frontală, 07.08.2012, ora 00 UTC - analiza 

model UKMO 
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Masele de aer se ‘definesc’ în special în 
regiuni anticiclonice stabile, staţionare, deoarece 
aceste conferă condiţiile necesare ca aerul să 
staţioneze mai mult timp deasupra unor 
suprafeţe astfel încât să poată împrumuta 
caracteristicile acestora. În cazul de faţă, 
formaţiunea anticiclonică ce are un nucleu 
închis în nordul Africii, cu valori de 160 dmgp 
la nivelul de 850hPa (fig. 2), a permis 
dezvoltarea unei mase de aer tropical, cu 
proprietăţi sahariene, care a avansat pe  
circulaţie sud-vestică pînă în estul Finlandei, 
inclusiv peste spaţiul geografic al României.    
În interpretarea câmpului termic, masa caldă   
are la origine izoterme de 28 până la        
30 de grade Celsius, simbolizate pe hartă în 
nuanţe de roz intens, iar pe măsură ce-şi     
pierde proprietăţile, culorile se transformă în    
roz şi roşu, dar spe finalul intervalului, inclusiv 
jumătatea de sud-est a ţării este colorată în    
roşu închis şi pe spaţii restrînse chiar mov,    
ceea ce scoate în evidenţă provenienţa ei. Pe    
de altă parte, nordul, centrul şi estul Europei 
sunt în advecţie rece, polară,   pe pantă nord-
estică, iar tandemul celor două determină 
scurgerea lor spre latitudini ‘nefireşti’. 

         

 

 

Fig. 2. Topografia barică la 850hPa, 07.08.2012, ora 
12 UTC – analiza model NCEP/GFS 

 

La următorul nivel standard, pe harta 
topografiei absolute la 700 hPa (fig. 3), este  
bine definită direcţia de deplasare a maselor     
de aer, prin reprezentarea vitezei vântului, caz  
în care se observă zone cu vânt intens, atât       
pe graniţele anticiclonului, delimitate prin 
izohipsa de 320 dmgp, cît şi în zona de 
ascendenţă a dorsalei şi în vârful acesteia. 

 

 
Fig. 3. Topografia barică la 700hPa, , 07.08.2012, ora 

12 UTC – analiza model NCEP/GFS 
 

În troposfera medie (fig. 4) anticiclonul 
este extins peste sud-vestul, sudul şi estul 
continentului, dar apar pătrunderi reci în partea 
centrală a acestuia, masa caldă fiind deplasată 
către Peninsula Balcanică şi centrul Rusiei 
europene. Zona depresionară este bordată de 
viteze mari ale vântului, mai ales în faţă şi la 
dreapta direcţiei de deplasare. 

 

 
Fig. 4. Topografia barică la 500 hPa, 08.08.2012, ora 

15 UTC – anticipaţie model NCEP / GFS 
 

În topografia barică a nivelului de 
300hPa (fig. 5) apare bine delimitată masa 
tropicală de masa polară prin jetul 
troposferic, ce are direcţie predominant 
vestică, dar se reorientează vest, sud-vest în 
zona Poloniei şi a Ţărilor Baltice, unde şi 
izotermele sunt mai dese. De remarcat totuşi 
faptul că masa caldă este extinsă pe verticală 
până în troposfera superioară, astfel încât 
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are corespondent în altitudine inclusiv la 
acest nivel. 

 

 
Fig. 5. Topografia barică la 300hPa, , 07.08.2012, ora 

12 UTC – analiza model NCEP/GFS 
 

Harta valorilor termice la înălţimea de 2m 
(fig. 6) modelează valori de peste 35 de grade  şi 
izolat 40 de grade în ţările sudice şi sud-estice, 
dar cu extindere şi intensitate mai mare în zona 
extracarpatică a ţării noastre. Toate acestea s-au 
produs pe fondul unei circulaţii sud-vestice şi 
prin extinderea verticală iniţiată în zona de 
cuplaj a celor doi nuclei de maxim baric. 
Extinderea anticiclonului azoric şi coborârea 
masei polare către latitudini sudice, au 
determinat ascendenţa aerului cald, determinănd 
rezultatele expuse în deschidere pentru zona 
teritoriului românesc. 
 

 
Fig. 6. Temperatura la 2 m, 07.08.2012, 

 ora 12 UTC – analiza model NCEP/GFS 

 
În imaginea satelitară a maselor de aer, in 

data de 07 august ora 12 (fig 7), mare parte a 

teritoriului românesc, dimpreună cu sudul şi 
estul european, sunt reprezentate prin tente 
coloristice ruginii, nuanţe ce simbolizează mase 
de aer cald şi tropopauză înaltă. În acelaşi timp, 
pe aceste zone se poate observa şi absenţa 
nebulozităţii, un factor în plus în creşterea 
valorilor termice diurne prin acţiunea insolaţiei. 

 

 

Fig. 7. Meteosat-08, RGB-0018, 07.08.2012, ora     
12 UTC 

 
Figura 8 reprezintă un alt produs satelitar 

ce pune în evidenţă masele de aer ce conţin 
particule de praf (cum ar fi cazul vulcanilor) sau 
de nisip fin (zonele deşertice). În această figură, 
apar areale colorate în roz deschis, reprezentând 
masele cu conţinut de nisip fin sau praf 
provenite din deşert, iar tentele de albastru 
deschis spre alb apar în cazul lipsei vaporilor de 
apă în compoziţia aerului. La o analiză în 
detaliu, Oltenia, Muntenia, vestul Banatului şi al 
Crişanei, partea continentală a Dobrogei, dar şi 
jumătatea sudică a Moldovei au pătrunderi de 
aer uscat, iar pe zona montană, se pot observa 
uşoare umbre roz. 

 
Fig. 8. Meteosat-08,RGB-0014, 07.08.2012, ora    12 

UTC 
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În analiza atmosferei pe verticală cele   
mai concludente şi exacte informaţii parvin    
din sondajul aerologic, cu neajunsul că acesta    
se realizează doar în puncte fixe şi deocamdată 
insuficiente.Pentru episodulanalizat, Bucureştiul 
face parte integrantă din scenariu, aşa încât 
putem afla situaţia atmosferei în plan vertical 
pentru ziua cea mai caldă a verii, ziua în care s-a 
doborât recordul absolut, din informaţiile puse la 
dispoziţie de către Universitatea Wyoming, 
transpuse în diagrama Skew-T. Imaginea  din 
figura 9 reprezintă graficul valorilor înregistrate 
în 07 august la ora 12.00 cu advecţie caldă în 
straturile joase, pe componentă sud-vestică, 
după care circulaţia devine predominant  
nordică, iar advecţiile calde doar pe straturi 
mici. 

 

 

Fig. 9. Diagrama Skew-T, Bucureşti, 07.08.2012, ora 
12 UTC 

 
         Un alt episod canicular s-a produs în cea 
de-a treia decadă a aceleiaşi luni, în intervalul 
20-26 august, care s-a remarcat în mod deosebit 
prin persistenţa valorilor de temperatura peste 
pragul caniculei, în cea mai mare parte a ţării şi 
mai puţin prin intensitate. Cu toate acestea, în 
data de 25 august au fost consemnate 5 noi 
recorduri lunare pentru temperaturi ridicate la 
staţii meteorologice din nordul şi centrul ţării, în 
timp ce în Lunca Dunării maximele termice au 
atins 42 oC. 

Formaţiunile frontale la nivelul solului 
sunt foarte active în nord-vestul şi vestul 
continentului (fig. 10), unde se remarcă 
existenţa a doi nuclei depresionari, iar sud-estul 
este dominat de presiune ridicată, cu un front 
cald ce activează peste ţările sud-estice. 

Începând din 16 august pe zona de sud a 
Europei s-a dezvoltat o formaţiune anticiclonică 
ce s-a extins printr-o dorsală până în Peninsula 

Scandinavică şi a persistat în această configu-
raţie până în data de 21 august (fig 11). În tot 
acest interval s-a creat configuraţie de blocaj, 
ceea ce a determinat masa caldă, de origine 
nord-africană, să cuprindă treptat centrul şi 
sudul teritoriului european, prin advecţie sudică 
iniţial, care ulterior a devenit  vestică, iar spre 
sfârşitul inervalului nord-vestică, cuprinzând şi 
regiunile ţării noastre  prin nord şi vest. În 
intervalul ce a urmat,  blocajul a cedat, iar 
presiunea a început să scadă în jumătatea de 
nord-vest a continentului, însoţită fiind de masă 
mai rece, cu caracteristici polare. Cu toate 
acestea, în celelalte ţări a persistat aerul tropical 
şi mai mult de atât, a fost intensificat prin 
advecţie de aer cald din zona Asiei Mici, situaţie 
ce a influenţat inclusiv spaţiul geografic al 
României.  

 

 

Fig. 10. Câmpul de presiune la nivelul solului, 
analiza frontală, 25.08.2012, ora 06 UTC - analiza 

model UKMO 
 

 
Fig. 11.  Topografia barică la 850 hPa, 23.08.2012, 

ora 12 UTC – anticipaţie model NCEP/GFS 
 
La nivelul de 700 hPa (fig. 12) se 

păstrează în linii mari configuraţia nivelului 
anterior cu o informaţie în plus, dată de prezenţa 
jetului troposferic. Acesta apare iniţial în faţa 
direcţiei de deplasare a vortexului centrat în 
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vecinătatea Arhipelagului Britanic, scurgându-se 
ulterior pe coama dorsalei şi intensificându-se 
spre final pe linia unei diagonale  ce delimitează 
jumătatea sud-estică.  

 

 
Fig. 12. Topografia barică la 700hPa, 24.08.2012, ora 
12 UTC – anticipaţie model NCEP/GFS 
 

În secţiunea efectuată la înălţimea 
aproximativă de 5000 m (fig 13), formaţinile 
barice îşi păstrează aspectul, în schimb, de 
această dată, devine interesantă distribuţia 
câmpului termic, astfel încât nucleul cald la 
acest nivel se află întotdeauna în faţa direcţiei de 
deplasare a nucleului de la 850 hPa, iar din 
analiza acestui câmp reiese că originea aerului 
cald ce a determinat valul canicular în România 
se găseşte în zona Peninsulei Arabice. 

 

 

Fig. 13. Topografia barică la 500hPa, 25.08.2012, ora 
15 UTC – anticipaţie model NCEP/GFS 

 
 

4. DATE REALE 
 
În consecinţă, în luna august s-au evidenţiat 
două episoade caniculare, unul în prima parte a 
lunii, cu un vârf în data de 7, când  au fost 
consemnate 33 de noi recorduri lunare la staţii 
meteorologice din sudul şi estul ţării, iar al 

doilea spre finalul lunii, caracterizat prin 
numarul mare de zile cu temperaturi maxime de 
40 şi uşor peste 40 de grade Celsius, mai exact 
în 5 zile din 7 caniculare. 

Figura 14 reprezintă distribuţia valorilor 
maxime de temperatură în cea mai caldă zi din 
prima decadă a lunii, unde se poate observa 
masa caldă activă pe zona extracarpatică. 

 

 

Fig. 14.  Temperaturile maxime, 07.08.2012  (date de 
observaţie A.N.M.) 

 

Imaginea de mai jos (fig. 15) este 
consecinţa persistenţei aerului cald în ultima 
decadă a lunii, care a dominat spaţiul geografic 
al ţării timp de o săptămână. 

 

 

Fig. 15.  Temperaturile maxime, 25.08.2012 (date de 
observaţie A.N.M.) 

 
Din analiza diagnostică a regimului 

termic în România pe parcursul lunii august, se 
constată faptul că : 

• cele mai ridicate temperaturi minime  
din şirul de observaţii s-au înregistrat în zilele 
de: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 21, 22, 23, 24, 25, 26 şi 
28.08; 

 • cele mai ridicate temperaturi maxime 
din şirul de observaţii s-au înregistrat în zilele 
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de: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 21, 22, 23, 24, 25 si         
26 .08; 

 • au fost consemnate 137 de noi recorduri 
zilnice privind cele mai ridicate maxime şi 41 de 
noi recorduri privind cele mai ridicate minime 
din întreg şirul de observaţii pentru datele 
respective;  

• au fost consemnate 38 de noi recorduri 
lunare privind cele mai ridicate maxime şi 7 noi 
recorduri privind cele mai ridicate minime      
din întreg şirul de observaţii pentru datele 
respective;  

• au fost consemnate 13 noi recorduri 
absolute privind cele mai ridicate 
maxime înregistrate în luna august din întreg 
şirul de observaţii, pentru localităţile respective.  

 
O majoră problemă ce apare în anotimpul 

cald este dată de impactul acesteia asupra 
organismului uman. Temperatura ridicată 
corelată cu umezeala relativă ridicată impune 
probleme la nivelul evaporării umezelii din corp, 
deoarece acest fenomen nu se mai poate realiza 
şi se colectează pe piele sub forma picăturilor de 
transpiraţie, ceea ce atrage răcorirea anevoioasă 
a corpului şi implicit senzaţia discomfortului dat 
de temperatură.  

 
 

5. IMACTUL ASUPRA POPULAŢIEI 
 

Pentru a atrage atentia la aceasta s-a calculat 
INDICELE TEMPERATURA – UMEZEALA  
a carui depăşire de prag limită (de 80 de unitati) 
este  menţionat în atenţionările şi avertizările 
ANM-ului. Acest indice combină datele de 
temperatură cu cele de umezeală relativă ale 
aerului pentru a determina o temperatura 
aparentă – resimţită de cea mai mare parte a 
populaţiei, în aceleaşi condiţii. În intervalul 
supus analizei, s-au confirmat valori ale acestui 
indice ce au depăşit acel prag numit critic, astfel 
încât impactul asupra organismului a fost major. 

Totodată, conform datelor de observaţie şi 
prelucrărilor statistice realizate în cadrul 
Administraţiei Naţionale de Meteorologie, se 
relevă faptul că luna august a anului 2012, 
datorită temperaturilor ridicate înregistrate pe 
parcursul lunii (fig. 16) se clasează ca a cincea 
cea mai calduroasă lună august, raportat la 
intervalul de referinţă 1961-2011, cu o 
temperatură medie de 21,4oC, având o abatere 
pozitivă de 2,7oC faţă de media multianuală 
lunară de 18,7oC.  

 

 

Fig. 16. Valori ITU, 24.08.2012 (date de observaţie 
ANM) 

 
Administraţia Naţională de Meteorologie 

a prevenit populaţia prin intermediul a două 
atenţionări referitoare la caniculă şi disconfort 
termic accentuat, pentru intervalul 4-6 august   
în sudul, sud-estul şi ulterior vestul ţării şi 
pentru regiunile vestice, sudice şi centrale în 
zilele de 21, 22 şi 23 august şi a două avertizări 
cod portocaliu emise pentru persistenţa şi 
intensificarea caniculei. Prima avertizare cod 
portocaliu avea în vedere frecvente temperaturi 
maxime în estul şi sudul ţării de 38....40oC şi 
izolat în Câmpia Română de 41...42oC, în zilele 
de 6 şi 7 august. A doua avertizare cod 
portocaliu a vizat cu precădere regiunile sudice 
şi vestice ale ţării, unde temperaturile maxime 
urmau să se situeze frecvent între 38 şi 41oC, iar 
în Lunca Dunării să se înregistreze izolat şi      
42oC, în intervalul 23-26 august, conform 
estimărilor meteorologilor.  
        Pe de altă parte, un alt mod de a informa 
populatia este prin intermediul massmediei, care 
în data de 7 august, promova următoarele 
mesaje: 

– “România, sub caniculă. Mii de români 
au sunat la ambulanţă   

Autor:  Cristina Botezatu 
– Peste 6.700 de persoane au solicitat 

Ambulanţa în ultimele 24 de ore, iar 181 dintre 
acestea au avut nevoie de îngrijiri medicale. 

– În Capitală, numai azi, 24 de persoane 
au leşinat sau au căzut în stradă din cauza 
caniculei.  

– sursa: EVZ.ro  
COD PORTOCALIU Astăzi este cea 

mai caniculară zi din vara lui 2012. 
Meteorologii anunţă temperaturi de coşmar! 

7 august 2012, 10:50 | Autor: Florin 
Stoican |  

Meteorologii sfătuiesc cetăţenii să evite 
activităţile în aer liber după ora 10.00. 
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– sursa:adev.ro 
Leşinaţi din cauza caniculei. 
Intre orele 8:00 si 14:00, in Bucuresti, din 

totalul de 457 de solicitari, 24 au fost pentru 
persoane care au lesinat sau au cazut in 
strada din cauza caniculei, potrivit datelor 
furnizate de doctorul Alice Grasu, managerul 
Serviciului de Ambulanţă Bucureşti Ilfov 
(SABI). 

"Este o creştere semnificativă a numărului 
de solicitări. Traficul se desfăşoară cu dificultate 
din cauza carosabilului înmuiat de caniculă în 
multe zone şi, din acest motiv, avem peste 50 de 
solicitări în aşteptare", a mai spus managerul 
SABI. 

– sursa:jurnalul.ro 
http://www.youtube.com/watch?v=EYue9xsZOI
M----ep.1 
http://www.youtube.com/watch?v=3VdTmDZ2
w44&feature=relmfu-----ep.2 
 

Modul în care se transmit informaţiile în 
mediul jurnalistic nu este în competenţa noastră 
de a fi comentat, important este că fenomenele 

extreme au fost avertizate şi transmise prin toate 
formele de comunicare, astfel încât factorul 
uman sa fie protejat. 

 
 
6. CONCLUZII 
 

Fenomenul caniculă se produce la nivelul ţării 
noastre pe fondul advecţiilor de aer tropical, ce 
se formează pe suprafeţe cu proprietăţi 
sahariene. O masă de aer care a stat suficient 
timp deasupra unui astfel de relief capătă o 
conjunctură dinamică ce o determină să 
parăsească această suprafaţă şi să se deplaseze 
spre latitudini nordice, iar ţările care se vor  
situa pe traiectoria ei vor ‘beneficia’ de 
proprietăţile acesteia, mai mult sau mai puţin,   
în funcţie de viteza ei de deplasare şi de 
proporţia de umezeală cu care se poate încărca. 
Prin poziţia geografică pe care o ocupă ţara 
noastră, în anotimpul cald, este adesea expusă 
tranzitării acestor mase de aer, fapt pentru care 
se produc evenimentele supuse analizei acestei 
lucrări.  
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Rezumat: În sezonul cald apar fenomene meteorologice ce pot fi clasificate cu un grad de risc 
ridicat, datorită consecinţelor pe care le au atât în plan social cât şi material. Printre cele mai 
însemnate sunt fenomenele specifice instabilităţii atmosferice, caz în care apar adesea cantităţi 
însemnate de apă ce pot duce la inundaţii, sau intensificări ale vântului care devin şi mai 
periculoase dacă au şi aspect de vijelie, ori descărcări electrice sau trăznete ce duc la pierderi de 
vieţi omeneşti.. Astfel de fenomene constituie, de regula, obiectul atentionarilor si avertizarilor 
meteorologice emise de catre Administratia Nationala de Meteorologie.Mecanismele ce duc la 
astfel de manifestări sunt variate şi ele se pot dezvolta şi în condiţii de ‘vreme frumoasă’, astfel 
încăt analiza mecanismelor declansatoare necesită o maximă atenţie, mai ales în cazul în care nu 
apar semnale evidente producerii lor la scara sinoptica (pasaje frontale, activitate ciclonica etc.). 
Lucrarea de fata îşi propune să analizeze o astfel de situaţie, cănd pentru zona Bucurestiului 
existau premizele de aspect frumos şi călduros al vremii, fără alte evenimente din punct de vedere 
meteorologic, dar spre sfârşitul zilei s-au semnalat intensificări puternice ale vântului şi în 
consecinţă pagube materiale.   
Ca metode de studiu s-au folosit ieşiri ale modelelor numerice de arie globala  şi de arie limitată, 
imagini satelitare, date de observaţie şi grafice aerologice.  

 
Cuvinte cheie: intensificări de vânt, temperaturi extreme, blocaj atmosfer. 
 
 

 
1. INTRODUCERE 
 
Începând din data de 22 august vremea a intrat 
intr-un proces de încălzire, ceea ce a determinat 
creşterea temperaturilor aerului peste pragul 
caniculei, iniţial în regiunile vestice, urmând ca 
în data de 24 august, sa regăsim astfel de 
temperaturi şi în regiunile sudice (vezi fig. 1). 

Această situaţie s-a produs pe fondul   
unei circulaţii sud-vestice  şi advecţiei de masă 
caldă, tropicală, context sinoptic întâlnit    
adesea în sezonul cald, iar persistenţa masei     
de aer tropical implică şi încălzirea suprafeţei 
subiacente. În acest caz, pătrunderile de aer   
rece pot instabiliza masa existentă şi împreună 
cu alţi factori conduc la apariţia convecţiei şi 

 

Fig. 1.  Temperaturile maxime din 24.08. 2011 – date observaţie ANM 
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Fig. 2.  Cantităţi de precipitaţii căzute în intervalul 24 – 25.08.2011, ora 06 UTC. 
 

ulterior a fenomenelor caracteristice. În după-
amiaza de 24 august 2011 au aparut dezvoltări 
noroase, la început pe rama carpatică, apoi şi în 
estul Transilvaniei, în Moldova şi în Dobrogea, 
puse în evidenţă în figura 2 de către arealul de 
precipitaţii, în urma cărora au fost consemnate   
şi căderi de grindină pe raza judeţelor Harghita, 
Covasna, Bistriţa Năsăud şi Prahova, dar şi 
intensificări ale vântului, cu rafale ce au depăşit 
50 km/h (vezi tabelul 1). 

 
Tabelul  1. Viteza vântului, în coloana trei valori 
atinse la rafală. 

 

Station Max910 Max911 Numele statiei 

15124 12 12 BATOS 

15127 09 14 JOSENI 

15170 12 22 
MIERCUREA 
CIUC 

15238 13 14 
SFINTU 
GHEORGHE (CV) 

15261 18 22 
INTORSURA 
BUZAULUI 

15300 08 12 BRASOV 

15328 12  PATIRLAGELE 

15350 12 15 BUZAU 

15375 04 11 TIRGOVISTE 

15377 06 15 PLOIESTI 

15402 15 15 URZICENI 

15416 08 10 STOLNICI 

15419 07 14 TITU 

15420 08 15 
BUCURESTI - 
BANEASA 

15421 12  
BUCURESTI - 
AFUMATI 

15425 05 10 SLOBOZIA 

15489 10 12 ALEXANDRIA 

 
 
Sub incidenţa acestor fenomene a fost     

şi zona capitelei, unde pe parcursul zilei vremea 
a fost frumoasă, cu temperaturi maxime ce au 
depăşit 35 de  grade Celsius, dar spre seară  
cerul s-a înnorat, iar vântul s-a intensificat, astfel 
încât a atins la rafală viteze de 54 kmh.  

Instituţia Prefectului Municipiului 
Bucureşti a raportat, ca urmare a datelor 
transmise de către Inspectoratul pentru Situaţii 
de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului 
Bucureşti, că în urma furtunii de la ora 20.45    
s-au produs următoarele evenimente: 
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Copaci căzuţi = 17       din care
Sector 1 = 7 
Sector 2 = 3
Sector 3 = 4
Sector 4 = 2
Sector 5 = 1           
Auto avariate = 9       din care
Sector 1 = 4
Sector 2 = 2
Sector 3 = 2 
Sector 4 = 1 
Stâlpi de tensiune căzuţi = 1   din care 
Sector 5 = 1 
- Cabluri electrice rupte = 2  din care 
Sector 1 = 1
Sector 5 = 1 
Ă 

 
 

În dimineaţa zilei de 24 august 2011, 
majoritatea materialelor prognostice nu sugerau 
indicatii cu privire la eventualitatea producerii 
unor astfel de evenimente, fapt pentru care s-a 
impus aprofundarea acestei situaţii prin prezenta 
lucrare. 

 
 

2. ANALIZA SINOPTICĂ 
 
Pentru spatiul geografic euro-atlantic, rolul 
dominant il avea existenţa unui vortex ciclonic, 
centrat deasupra Oceanului Atlantic  de Nord,  
cu un nucleu bine conturat, avand valori ale 
geopotentialului de 132 damgp la nivelul de  
850 hPa, situat în vecinătatea vestică a Irlandei 
şi cu corespondent pe toată coloana troposferică. 
Această formaţiune barică domina zona 
respectivă de mai bine de 10 zile, cu un  
potenţial energetic ridicat  datorită poziţiei pe 
care o ocupa, alimentată cu umezeală din   
ocean, cu aer rece pe partea posterioară şi cu 
advecţie caldă pe pantă sud-sud-estică, fapt      
ce a dus la stabilitatea şi adîncirea ei. Sistemele 
frontale asociate acestei depresiuni  atmosferice 
au determinat apariţia unor fenomene meteo-
rologice severe în ţările vestice şi central-
vestice, cu precadere în zona Germaniei,      
unde existau toate ingredientele specifice 
instabilităţii atmosferice. Pe de altă parte, un 
sistem baric bine dezvoltat, de natură 
anticiclonică, domina partea sudică şi central 
sud-estică a continentului. Acest anticiclon        
s-a constituit intr-o masa de aer cald, de    
origine nord-africană, astfel încât la nivelul de 

850 hPa regasim, în partea centrală a acestuia, 
izoterme de peste 20oC. Dorsala acestui 
anticicon s-a extins pînă  în zona localităţii 
Murmansk, în nordul Rusiei europene, 
determinand o  configuratie barica de blocaj 
atmosferic, ce a împiedicat deplasarea spre    
vest a Depresiunii Islandeze. În partea anterioară 
a dorsalei, cămpul de presiune este în      
scădere, astfel încăt mare parte din teritoriul 
Rusiei europene se află sub influenţa unui  
talveg ce coboară până în nordul Mării Negre   
şi este asociat cu o masă de aer rece şi uscat. 

Conform literaturii de specialitate, de   
cele mai multe ori blocajul atmosferic se 
produce prin extinderea si  persistenta unei   
zone de presiune ridicată, configuraţie întâlnită 
şi în acest caz, iar până în prezent au fost 
identificate 5 tipuri de blocaj ce vor fi succint 
prezentate mai jos: 

 
OMEGA BLOCK 

 
 
Se aseamană cu litera grecească omega    

şi este cel mai bine analizată la nivelul de      
500 hPa. 

 

REX BLOCK 

 
 
Structură asemănătoare literei S, cu o 

deplasare retrogradă. 
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RING OF FIRE / CUT-OFF HIGH 

 
 
Caracterizat prin prezenţa unui nucleu de 

presiune ridicată şi masă de aer cald deasupra 
unei regiuni pe un interval de câteva zile, la 
periferia căruia jetul şi activitatea frontală sunt 
slabe, ceea ce permite apriţia convecţiei de 
după-amiaza, iar celulele convective se rotesc în 
sensul acelor de ceasornic.  

 

SPLIT FLOW 

 

 
După cum se observă în figura de sus, 

jetul se desparte în două ramuri, sistemele 
frontale circulă rapid prin cele două ramuri, iar 
între ele apare blocajul. 

 

CUT-OFF LOW 

 
 
 

O astfel de structură este mai dramatică 
decât REX BLOCK, deoarece poate pesista  
timp de mai multe zile, aducănd canităţi 
însemnate de precipitaţii în zonele pe care le 
domină. 

Spaţiul geografic al ţării noastre se afla   
în zona de actiune a dorsalei anticiclonice, 
având axul tangent la extremitatea vestică. În 
tandem cu aceasta, în jumătatea de sud-vest a 
teritoriului se evidenţia şi o dorsală de natură 
termică, cu izoterme de 20...22o C la nivelul     
de 850 hPa, iniţiată în advecţie  de aer cald şi 
bogat în umezeală, ceea ce a determinat 
emiterea unei Atenţionări Meteorologice cod 
galben pentru Câmpia de Vest, sud-vestul 
Transilvaniei şi Câmpia Română ce viza 
canicula, valabilă pentru zilele de 24 şi             
25 august.  În cealaltă jumătate a teritoriului 
Romaniei, pe componentă descendentă, se 
observă pătrundere de aer mai rece şi uscat, 
dinspre Câmpia Rusa, unde circulaţia este mai 
intensă, din direcţie predominant nord-vestică 
(fig. 3). 

La nivelul solului, în vestul Irlandei, 
deasupra Oceanului Atlanic se află un nucleu 
închis, asociat depresiunii Islandeze, ale cărui 
sisteme frontale afectează vestul şi centrul 
teritoriului european. Partea de nord-est a 
continentului se afla sub influenţa anticiclonului 
Est-European, a cărei dorsală este coborâtă  
până în nord-estul României, iar în sud-est, în 
nordul Mării Negre se izolase tot un nucleu 
depresionar, slab conturat, dar cu activitate 
frontală peste jumătatea de sud-est a Ucrainei. 
Pe de altă parte anticiclonul Nord-African       
era în extindere peste ţările sud-estice, inclusiv  
zona României, până în vecinătatea sudică a 
Peninsulei Scandinave. Aerul rece, de origine 
polară, se deplasa către regiunile sudice pe   
doua direcţii, dictate de traseul celor două 
formaţiuni depresionare importante, astfel    
încat îl regăsim atât pe componentă vestică  
până în vestul Franţei, cât şi pe componentă 
estică până în sudul Ucrainei. La contactul   
celor doua mase de aer, pe izobara de 1015 mb 
la nivelul solului, au aparut multiple zone         
de convergenţă, ce încadrau inclusiv jumătatea 
de nord-est a  ţării noastre figura 4. În imageria 
satelitară, în figura 5, configuraţia descrisă     
mai sus este transpusă în multiple celule 
convective, cu aspect de salbă pe zona jetului 
troposferic. 
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Fig. 3. Câmpul de geopotenţial şi temperatura la nivelul de 850, 700 şi respectiv 500 hPa, 24.08.2011, ora 18 
UTC – anticipaţia modelului GFS. 

 

 

Fig. 4. Analiza sistmelor frontale în câmpul de 
presiune la nivelul solului,  asociată cu sisteme noroase 

Fig. 5. Modele conceptuale suprapuse peste 
imagini de satelit in infraroşu 
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3. EVALUAREA ŞI IDENTIFICAREA 
ELEMENTELOR SPECIFICE DECLAN-
ŞĂRII CONVECŢIEI 
 

Pentru prognozarea fenomenelor de instabilitate, 
pe lângă analiza contextului sinoptic, apare 
imperios necesară analiza parametrilor 
caracteristici instabilităţii. În acest paragraf vom 
analiza prezenţa acestora în analizele modelelor 
numerice, dar şi capacitatea de dezvoltare 
convectivă pe zonele menţionate, inclusiv 
Bucurestiul. Unul din parametrii importanţi 
pentru iniţierea convecţiei este energia 
potenţială convectivă disponibilă CAPE, motiv 
pentru care în modelările numerice, atât de arie 

globală cât şi de arie limitată, folosite în sistem 
operativ pentru efectuarea prognozelor, apar 
câmpuri cu integrarea acestui parametru. In 
figura 6 sunt reprezentate analize GFS, model de 
arie globala, cu forfecarea pe nivelul 0/6 km si  
valori ale parametrului CAPE suprapuse peste 
campul baric la nivelul solului, in care 
suprafetele ce indicau potential convectiv ridicat 
aveau aspect de arc, cu valorile cele mai ridicate 
pe teritoriul Germaniei. 

Prin definitie, CAPE reprezintă energia 
potenţială a unei particule atmosferice care, 
ridicată până la nivelul său de convecţie   liberă 
(LFC), rămâne mai caldă decât      mediul 
înconjurător şi prin urmare va continua să se  

 
 

 

Fig. 6. Distribuţia MUCAPE, 24.08 ora 15 UTC şi, respectiv, 18 UTC – Anticipaţii model NCEP / GFS  
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ridice. Energia potenţială se va converti 
astfel în energie cinetică, iar energia cinetică se 
va reflecta în altitudinea la care ajunge particula. 

Valori ale CAPE mari implică furtuni mai 
puternice, implicit cantităţi mai mari de 
precipitaţii, grindină de mari dimensiuni, 
descărcări electrice frecvente şi alte fenomene 
asociate. 

Reducând suprafaţa la nivelul ţării 
noastre, este indicată mărirea pasului de     grilă 
şi implicit analiza modelelor de arie limitată.  In 
aceste condiţii, am ales rulările de la ora 00 cu 
anticipaţii de 12 si 18 ore ale COSMO, 
ARPEGE si ALARO figura 7, din care se 
evidenţiază în mod cert zona Carpaţilor 
Orientali cu potenţial ridicat de dezvoltare a 

    
 

   
 

   

                                          a)                                                                                         b) 

Fig. 7. Analiza valorilor CAPE şi a cantităţilor de precipitaţii estimate de modelele de arie limitată. 
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sistemelor convective prin  valorile CAPE de 
peste 2000 J/kg.   

În ce priveşte restul terito-riului, 
interpretarea dată de către modelările numerice 
analizate este diferită, astfel că regăsim valori 
CAPE ce pot determina apariţia structurilor 
convective şi în sud, şi în vest, dar şi în centru. 
Reducând arealul la nivelul capitalei, într-o 
mediere a celor trei câmpuri, putem spune că 
aceasta se găseşte într-o zona cu potenţial 
convectiv moderat. Un element important în 
astfel de situatii si fără de care dezvoltarile 
verticale sunt puţin probabile este convergenţa 
de umezeală figura 8. 

 

 
 

 

Fig. 8. Estimarea convergenţei de umezeală pentru 
24.08.2011, ora 18  - anticipaţia modelului ALADIN 

 
În acest context, într-o suprapunere 

imaginară a celor două câmpuri, constatăm că 
probabilitatea de apariţie a unor fenomene 
periculoase era ridicată în mod deosebit la 
munte. Deasemenea, câmpul de precipitaţii 
figura 7b, indica semnale tot pentru aceste 
suprafete. Cu totul surprinzatoare era analiza 
COSMO ce anticipa că în intervalul 24 august,  

ora 06-25 august, ora 06, se vor cumula cantităţi 
de peste 25 l/mp pentru unele sectoare din 
Muntenia, în condiţiile în care pentru această 
regiune nu existau indiciile dezvoltărilor 
convective şi nu se prevedea nici activitate 
frontală. 

In figura 9 este reprezentată analiza 
potenţialului convectiv pe grade de intensitate a 
producerii fenomenelor periculoase, de genul 
furtunilor asociate cu grindină, intensificări      
ale văntului şi cantităţi importante de apă,     
prin algoritmi specifici modelului ESTOFEX. 
Astfel, pe aceste hărţi apar areale delimitate 
printr-un contur cu linie continuă, de culori 
diferite, cărora le sunt asociate cifre, care 
reprezină nivelul de severitate al fenomenelor, 
conform legendei ce apare în partea stăngă         
a imaginii. Se observă cu uşurinţă cum zona 
Carpaţilor Orientali - la nivelul ţării noastre şi 
partea central europeană, se găsesc sub incidenţa 
apariţiei unor fenomene  extreme. 

 

 
Fig. 9. Zone cu potenţial ridicat de producere a 

fenomenelor conective, în intervalul 24-25.08.2011, 
ora 06 UTC - ESTOFEX. 

 
 Pentru jumătatea de nord-est a 
Romăniei, atât helicitatea relativă a furtunii, 
ilustrată în figura 10, cât şi valorile MLCAPE de 
peste 1000J/kg indicate in figura 11, combinate 
cu forfecarea slabă până la moderată (10-15 m/s) 
şi cu prezenţa stratului limită uscat, erau condiţii 
semnificative pentru apariţia furtunilor 
multicelulare cu condiţii de grindină şi 
intensificări de    vănt.  În ce priveşte zona 
capitalei,  aceasta se găsea sub influenţa 
ingredientelor enumerate mai sus, dar pentru 
prognoza la punct fix, o acurateţe mai mare este 
dată de analiza parametrilor unei diagrame 
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aerologice, unde  se face o masuratoare reala a 
acestora in plan vertical.  

 

Fig. 10. Helicitatea relativă a furtunii - în afară de o 
forfecare adecvată în stratul 0 - 6 Km, pentru 

dezvoltarea unor curenţi ascendenţi în rotaţie, mai 
este necesar să existe straturi mici cu forfecări ale 

vântului în sensul acelor de ceasornic pe masură ce 
altitudinea creşte. 

 

 

 
Fig. 11. Forfecarea pe nivelul 0-3 km,                      

valori MLCAPE şi precipitaţii acumulate în interval 
de 3 ore 

 



 

Fig. 12. Sondaj aerologic Bucureşti, 24.08.2011, ora 
12 UTC – Univ. Wyoming. 

 
Astfel, în graficul realizat în laboratoarele 

Universităţii Wyoming, fig. 12, pentru Bucureşti 
în data de 24 august la ora 12 UTC apar  valori 
ale indicilor de instabilitate ce sugerau 
probabilitate ridicată de apariţie a furtunilor 
convective si anume: 

  Lifted index: -2.72 ce indica un grad de 
instabilitate moderată;  

  K index: 33.30 care este un indice ce 
prognozează probabilitatea de apariţie a 
furtunilor non-frontale şi care, în acest caz, 
semnifica 60-80% şanse de furtună; 

  Vertical totals index: 28.10 semnifica 
transportul vertical al aerului instabil, iar pentru 
valori mai mari de 25 apar furtuni puternice; 

  Totals totals index: 51.20 este 
potenţialul de apariţie a furtunilor puternice, 
iar valoarea obţinută indica furtună 
puternică cu tunete şi fulgere; 

  Convective Available Potential 
Energy: 482.00 Acest parametru, foarte 
important dealtfel printre ingredientele 
esenţiale producerii unei furtuni, are o 
valoare destul de mică, ce determina 
POTENTIAL CONVECTIV SLAB;   

  Level of Free Convection: 676.19; 
atunci cand nivelul de convecţie liberă se 
găseşte sub 650 mb sunt condiţii de vreme 
severă. Însumând cele de mai sus putem 
deduce că existau premisele apariţiei unor 
fenomene specifice instabilităţii, dar cu o 
probabilitate incertă, datorită valorilor mici 
pe care le aveau factorii determinanţi, CAPE 
si MOCON.  
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5. CONCLUZII 
 
În cazul fronturilor reci, prin definiţie, apar 
dezvoltări convective ce determină intensificări 
ale vântului, averse şi cantităţi mari de apă, iar 
adeseori chiar şi grindină. Acest fapt se petrece 
datorită tendinţei aerului rece de a înlocui aerul 
cald, ceea ce implică ascensiunea acestuia din 
urmă şi formarea structurilor noroase, situaţie ce 
poate fi încadrată în anumite tipare şi relativ 
facil de prognozat.  În lipsa unui sistem frontal 
organizat, prognozarea unor astfel de 
manifestări implică o analiză detaliată a 
condiţiilor iniţiale şi a transformării acestora. De 

cele mai multe ori persistenţa aerului cald 
deasupra suprafeţei terestre, în regim 
anticiclonic,implică aspect de vreme frumoasă şi 
temperaturi ridicate, lucru ce părea probabil şi în 
data de 24 august pentru teritoriul României. 
Totuşi, chiar şi în aceste condiţii, o uşoară 
pătrundere rece poate crea un semn de întrebare 
în ce priveşte caracteristicile vremii şi s-a 
dovedit a fi un bun indiciu pentru realizarea 
unor analize amănunţite a tuturor parametrilor 
specifici instabilităţii atmosferice.În lipsa unui 
prototip, prognoza este dificilă şi poate fi 
influenţată chiar şi prin variaţii foarte mici ale 
unui singur ingredient, iar manifestările şi 
consecinţele acestora diferă de la un caz la altul. 
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Rezumat: Lucrarea de faţă îşi propune să identifice unele surse dinamice ale ciclogenezei 
puternice din Dobrogea şi vestul Mării Negre din noaptea şi dimineaţa de 2-3 decembrie 2012. 
Respectiva situaţie a fost remarcabilă, în special prin intensificările de vânt care au produs pagube. 

 
 

1. INTRODUCERE 

Prognoza alarmantă–„ciclogeneza explozivă” 

Evoluţia câmpurilor meteorologice prgnozate de 
diferite modele era alarmantă. Astfel, pentru 
presiune, modelul ALARO anticipa o scădere  
de peste 20 hPa în numai 10 ore, de la valori 
peste 1010 hPa (02.12.2012, ora 18 UTC) la sub 
990 hPa (03.12.2012, ora 04 UTC) (fig. 1). 

Şi în centrul ciclonului, pe traseul său   
din nordul Africii până peste Dobrogea, se 
prognoza o scădere de peste 24 hPa în doar      
18 ore, de la 1009 la 985 hPa, în intervalul 
02.12.2012, ora 12 UTC – 03.12.2012, ora        
6 UTC. Ori, procesul de scădere a presiunii în 
centrul unui ciclon cu cel puţin 24 hPa în cel 
mult 24 de ore este numit, frecvent, pentru 
efectele sale, „bombă meteorologică” sau 
„ciclogeneză explozivă”. Exprimarea reflectă 

următoarele efecte: ascensiuni forţate (scăderea 
presiunii privită ca viteză verticală) şi, ca 
urmare, precipitaţii însemnate; creşterea 
deosebită a gradientului baric şi, în consecinţă,  
a vântului orizontal; amplificarea, datorită 
vântului puternic, a posibilelor advecţii   
termice. Sintetizând, efectele unei „bombe 
meteorologice” se estimează a fi, încă de la 
prima vedere, precipitaţii însemnate, vânt 

puternic, variaţii termice deosebite. Doar două 
hărţi, ca mai sus, pot indica o prognoză 
alarmantă. 

   

Fig. 1. Câmpul baric la sol şi temperatura la 850 hPa – analiza şi prognoza ALARO 
 din 2.12.2012, ora 18 UTC pentru 2.12.2012, ora 18 UTC şi, respectiv 3.12.2012, ora 04 UTC 

 

 
 S-au şi cuantificat, în modele, aceste 
efecte:  

• prognoza modelului ALARO a 
totalurilor precipitaţiilor pe 12 ore pentru 
intervalul 2.12.2012, ora 18 UTC – 3.12.2012, 
ora 06 UTC a indicat totaluri de peste 50 l/m2; 
(fig. 2). 
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Fig. 2. Prognoza ALARO cu baza 2.12.2012,         
ora 18 UTC a cantităţilor de precipitaţii cumulate     
în intervalul 2.12.2012, ora 18 UTC – 3.12.2012,        

ora 06 UTC 
 
 

• prognoza vântului şi a rafalelor 
(ALARO) la 10 m pentru 2.12.2012, ora        
21 UTC şi 3.12.2012, orele 00, 03 şi 06 UTC,    
a indicat viteze medii peste 20 m/s în nord-

vestul Mării Negre şi rafale depăşind 25 m/s     
în Dobrogea şi 30-35 m/s în bazinul vestic al 
Mării Negre (fig. 3-4). 

   

Vântul a fost, însă, elementul cu 
manifestările cele mai virulente, în special în 
timpul nopţii de 2-3 decembrie şi în dimineaţa 
zilei de 3 decembrie 2012 când viteza medie       
a atins, în general, în Dobrogea, 15-25 m/s,   
(fig. 6). 

În baza prognozelor alarmante, s-au emis 
o avertizare locală de vânt foarte tare cu mare 
puternic agitată, trei atenţionări (cod galben)      
şi două avertizări (cod portocaliu) de fenomene 
periculoase imediate. Prognozele şi avertizările 
au fost confirmate de evoluţia reală a  vremii.  

2. SCURTĂ DIAGNOZĂ.  

Precipitaţii, vânt, regim termic 

Ca aspect, vremea din Dobrogea a fost închisă   
şi a plouat, cantităţi însemnate înregistrându-se   
în noaptea de 2-3 decembrie (până la 64 l/mp    
la Izvoarele, judetul Tulcea – post pluvio Apele 
Române) (fig. 5). 

         

Fig. 3 Prognoza vântului la 10 m pentru 2.12., ora 21 UTC şi 3.12, orele 00, 03 şi 06 UTC – 
model ALARO, baza 2.12.2012, ora 00 UTC 

         

Fig. 4. Prognoza rafalelor la 10 m pentru 2.12., ora 21 UTC şi 3.12, orele 00, 03 şi 06 UTC –  
model ALARO, baza 2.12.2012, ora 00 UTC 
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Fig. 5. Cantităţile de precipitaţii cumulate în intervalul 2.12.2012, ora 06 UTC – 3.12.2012, ora 06 UTC 
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Fig. 6. Viteza medie orară (grila la 6 ore) a vântului în intervalul 2.12.2012,  
ora 00 UTC – 3.12.2012, ora 23 UTC 
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Fig. 7. Viteza medie a vântului şi rafala maximă înregistrate la staţia meteorologică GLORIA 
în intervalul 2.12.2012, ora 21 UTC – 3.12.2012, ora 09 UTC 

 La rafală, s-au atins, în regiune, valori de 
25-36 m/s. 

 În bazinul vestic al Mării Negre, la staţia 
meteorologică „GLORIA” de pe platforma de 
foraj marin, vântul mediu a atins viteze de 
excepţie de 25-30 m/s, iar la rafală – peste        
35 m/s (fig. 7). 

Din punct de vedere termic, în acest 
interval s-a făcut trecerea de la vremea    
deosebit de caldă, cu temperaturi maxime de   
13-18 grade, înregistrate la 01.12.2012, la o 
vreme relativ rece, cu maxime de numai            
2-6 grade  după episodul ciclogenetic, în ziua de 
04.12.2012. 
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Prin urmare, diagnoza vremii a confirmat 
toate efectele pe care, teoretic, le presupune 
ciclogeneza explozivă şi care au fost bine 
cuantificate de modele şi avertizate de 
meteorologi. 

Interesantă, însă, este cauza lucrurilor, 
ciclogeneza însăşi. 

 
 

3. ANALIZĂ SUMARĂ (2.12.2012, ora 
12UTC – 3.12.2012, ora 12UTC) 

 
Este necesar un sumar al situaţiei meteorologice 
de la scara sinoptică, pentru analiza ulterioară a 
elementelor care au adâncit atât de mult ciclonul 
în discuţie. 

Câmpurile de la nivelele standard care au 
evoluat peste România şi Dobrogea sunt 
prezentate, succint, in figura 8. 

La nivelul de 500 hPa, un talveg extins 
peste tot centrul şi sudul Europei şi până în 
nordul Africii a favorizat, la începutul 

intervalului, circulaţia sud-vestică întreruptă, 
ulterior, din cauza unui nucleu de minim dintr-
un talveg de undă scurtă care s-a deplasat peste 
Dobrogea; talvegul de undă scurtă, remarcabil şi 
la 300 hPa, s-a suprapus minimului din 
troposfera joasă şi ciclonului de la sol tocmai 
când acesta a traversat Dobrogea, dându-i 
suportul din altitudine pentru dezvoltare şi 
intensificare. 

De altfel, estimările-test ale tropopauzei 
furnizate de ESTOFEX au indicat o cădere 
considerabilă a tropopauzei termice, de la       
350 hPa în noaptea de 02.12.2012, ora 00 UTC 
la aproximativ 500 hPa în noaptea următoare, 
03.12.2012, ora 00 UTC; sunt remarcabile,  
peste sud-vestul Dobrogei, valorile mari, peste 
2,5 PVU ale vorticităţii potenţiale, care au 
indicat, în altitudine (prin anomalia faţă de 
valoarea tipică 2 PVU, a tropopauzei dinamice), 
o puternică turbionare şi/sau stabilitatea statică 
mare, cu intruziunea stratosferică asociată 
deasupra regiunii (fig. 9). 

          

Fig. 8 Geopotenţialul şi temperatura la 300, 500 şi 850 hPa şi presiunea la sol – model ECMWF 
Analize din zilele de 2.12.2012, orele 12 UTC şi 3.12.2012, orele 00 şi 12 UTC 
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Şi pe imaginea de mai jos, de la satelit, se 
remarcă, pentru 3.12.2013, ora 00 UTC, zona cu 
valori mari ale vorticităţii potenţiale din spatele 
frontului rece, (fig. 10). 

La nivelul de 850 hPa, nucleul de minim 
a fost mai bine conturat, iar gradientul termic 
intens a indicat perturbaţia frontală treversând 
regiunea. 

Relativa (TR 1000-500) a indicat o masă 
de aer cald peste sud-estul Mării Negre la 
începutul intervalului, contrastănd prin gadient 

termic relativ uniform cu masa de aer în medie 
mai rece de deasupra nord-vestului României; la 
mijlocul intervalului, însă, temperatura medie 
din aerul cald a crescut,  iar arealul acoperit de 
acesta a cuprins, practic, toată Marea Neagră, 
făcând contraste mai mari cu aerul rece avansat 
până în vecinătatea vestică a Dobrogei; în 
continuare, până la sfârşitul intervalului, o masă 
de aer încă mai rece a abordat vestul României, 
masa caldă s-a retras peste estul Mării Negre, iar 
gradienţii termici s-au relaxat (fig. 11). 

    

Fig. 9. Tropopauza ESTOFEX– test model NCEP/GFS Analize din zilele de 2.12.2012, ora 00 UTC şi 
3.12.2012, ora 00 UTC 

 

Fig. 10. Imagine satelit RGB18 – MET08 din 03.12.2012, ora 00 UTC 

   

Fig. 11. Topografia relativă – model ECMWF. Analize din zilele de 2.12.2012, orele 12 UTC şi 3.12.2012,  
orele 00 şi 12 UTC 
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În câmpul baric de la sol, un areal 
ciclonic (provenit din zona costieră 
mediteraneeană nord-africană) s-a adâncit   
peste Marea Adriatică şi a evoluat peste 
Dobrogea (fig. 12). 

Într-un interval mai mic de 24 de ore, 
centrul de presiune minimă a scăzut de la     
puţin sub 1010 hPa în nordul Africii (la 
2.12.2012, ora 12 UTC) la 985 hPa peste 
Dobrogea (la 3.12.2012, ora 03 UTC), valoare 
care se remarcă la Hârşova, pe harta vizuală a 
datelor înregistrate la staţiile meteorologice; 
scăderea   de aproximativ 24 hPa în 15 de ore a 
confirmat „ciclogeneză explozivă” prognozată şi 
aşteptată (fig. 13). 

 

4.  ANALIZA CICLOGENEZEI. 
SURSELE ACESTEIA 
 
Pe situaţia expusă, trebuie remarcat că apa mării 
avea valori ale temperaturii de 10-13 grade, 
comparabile cu maximele zilei de 2.12.2012, iar 
scăderi deosebite ale temperaturii, datorate 
radiaţiei, noaptea, în zona de uscat, nu au fost 
posibile, cerul fiind, încă din timpul zilei, 
acoperit. Deci, radiaţia cu briza de noapte nu au 
contribuit esenţial la amplificarea contrastelor 
termice (fig. 14). 

 Creşterea contrastelor termice cu 
frontogeneză de coastă şi ciclogeneză s-a produs 
din alte motive, dintre ele fiind vizibile, pe 
analize şi pe modele: advecţie termică însoţită 

       

Fig. 12 Analize (ZAMG) la sol din 2.12.2012, ora 18 UTC şi 3.12.2012, orele 06 UTC 

    

Fig. 13 Analiza (ZAMG) la sol din 2.12.2012, ora 12 UTC şi ploting Dobrogea la 3.12.2012, ora 03 

   

Fig. 14. Temperatura şi geopotenţialul la 850 hPa. Analiza ECMWF din 3.12.2012, ora 00 UTC 

 182 



de convergenţă pe strat semnificativ, advecţie de 
vorticitate şi forcing . 

Advecţia termică şi convergenţa s-au 
produs în două etape deliminate aproximativ la 
03.12, între orele 00-03 UTC (fig. 15). 

 

 

Fig. 15. Vizuala din 3.12.2012, ora 03 UTC 
 
 

a) Advecţie caldă şi convergenţă de viteze 
– sursă de ciclogeneză 

Advecţia a fost caldă şi semnificativă atât 
cantitativ, cât şi în privinţa ariei orizontale 
acoperite şi a înălţimii pe care s-a produs, până 
după miezul nopţii de 2-3.12.2012. Prin aria şi 
înălţimea ocupate de aerul cald, el a verticalizat 
zona contrastelor termice care s-au generat peste 
Dobrogea. 

Lângă sol, direcţia estică a vântului a 
permis ca, prin intermediul frecării crescute la 
trecerea mare-uscat, să fie determinată o primă 
sursă de convergenţă, prin viteze, în lungul 
coastei. Or, convergenţa orizontală din 
vecinătatea solului, transferată în ascensiune şi 
exprimată prin viteză verticală ω este sursă 
ciclogenetică. Un trasor al acestei surse ar fi 
putut fi chiar deplasarea centrului ciclonului în 
lungul ţărmului Mării Negre, situaţie care, însă, 
nu s-a produs - el având traseul pe vestul 
Dobrogei – ceea ce indică faptul că ponderea 
acestei surse ciclogenetice ar fi fost relativ mică. 

 
b) Advecţie rece şi convergenţă de direcţii 

– sursă de ciclogeneză 

A doua etapă a debutat la Brăila şi în 
vestul Dobrogei unde s-au semnalat primele 
rotaţii ale vântului, cu advecţie rece; arealul 
advecţiei reci s-a extins, treptat, spre sud şi sud-
est, inducând o a doua creştere a gradienţilor 
termici; astfel, schimbarea direcţiei vântului a 
produs convergenţa clasică, prin direcţie, a 
vântului, tot cu efect ciclogenetic, amplificat de 

ascensiunile forţate de barajul cald, până la 
dislocarea lui. Zona de iniţiere din nord-vestul şi 
vestul Dobrogei pare a fi acţionat ca un atractor, 
iar traseul centrului de presiune minimă peste 
vestul regiunii indică ponderea mai mare a 
acestei surse în ciclogeneză. 

 
Conexiuni între convergenţă, vorticitate, 

ciclogeneză 

O formă simplificatǎ a ecuaţiei vorticitǎţii 
în p-sistem  

pDt

D







                                   (1), 

unde turbionul absolut este η=ξ+f, poate fi 
aplicată pe o arie nesemnificativ întinsă 

meridianal, adică având f invariabil ( 0
Dt

Df
, 

aproximare admisibilă pentru Dobrogea); de aici 

putem estima, calitativ, creşterea în timp (
Dt

D
) 

a turbionului relativ ξ asociat particulei 

caracterizate prin divergenţa verticală ( p


) 

datorată convergenţei orizontale de la baza 
coloanei de aer atunci când convergenţa nu-şi 
modifică valoarea, dar este persistentă. 

Pe de altă parte, turbionul relativ, privit în 
reper natural: 

n

V
VK s 




                            (2), 

nu doar provine din suma celor doi termeni de 
mai sus, ci se şi poate distribui acestora, dacă el 
creşte în timp. Astfel, el poate primi/da 
contribuţii pozitive: 

– fie prin vorticitatea de forfecare (al 
doilea termen, inclusiv semnul), adică printr-o 
viteză a particulei mai mare în raport cu a 
particulelor din stânga; mai mult, dacă viteza 
creşte, se produce, în tandem, creşterea 
gradientului baric prin scăderea presiunii la 
stânga, spre centrul ciclonului, fiindcă 
alternativa de creştere a gradientului baric     
prin creşterea presiunii la dreapta nu intră         
în discuţie pentru situaţia considerată: a 
ascensiunilor cu divergenţă verticală unde  <0, 

 0)(
)(

)(













y

v

x

u

p


; 

 183



– fie prin vorticitatea de curbură (primul 
termen), când raza curburii liniilor de curent este 
mai mică (ciclonică), adică aproximăm că un 
talveg este ori devine mai adânc. 

 Scăderea presiunii, accentuarea mişcă-
rilor şi structurii ciclonice sunt efecte ale 
menţinerii convergenţei orizontale (divergenţei 
verticale) pe o arie care au, deci, ca intermediar, 
procesul de creştere a turbionului relativ. 

În situaţia din 2-3 decembrie 2012 s-au 
remarcat, mai sus, ambele tipuri de convergenţă 
a vântului – prin viteze şi prin direcţii – care au 
fost puternic ciclogenetice. 

Divergenţa verticală mare, fără distincţie 
cauzală între tipul de convergenţă orizontală de 
la nivelul solului, s-a putut remarca utilizând 
vitezele verticale probabile de la nivelul de     
850 hPa (modelul ALARO din 2.12.2012, ora 
18 UTC pentru 3.12.2012, ora 02 UTC) prin 
comparaţie cu o estimare la sol. Astfel, admiţând 
o scădere a presiunii de 10 hPa/3h, lângă sol, ea 
reprezintă aproximativ -0,1 Pa/s, viteză verticală 
care este infimă prin raportare la nucleul 
prognozat de –5 Pa/s la nivelul de 850 hPa. 
Scăderea presiunii de la sol, asimilabilă 
ascensiunii, a fost mare prin raportare la  
tendinţa de pe zonele învecinate orizontal, dar 
nesemnificativă în raport cu viteza verticală     
de la nivelul de 850 hPa. Variaţia dintre cele 
două nivele indică divergenţa mare a vitezelor 
verticale ascensionale, adică ciclogeneza prin 
creşterea turbionului relativ pe durata menţinerii 
respectivei divergenţe (fig. 16). 

 

 

Fig. 16. Viteze verticale la 850 hPa din 3.12.2012, 
ora 02 UTC – baza 02.12.2012, ora 18 UTC 

 

Forcingul OMEGA 

Ascensiunile mari/maxime se mai pot 
estima şi din ecuaţia OMEGA:  
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Pentru găsirea contribuţiilor forcingului 

vertical se vor considera contribuţiile fiecărui 
termen, având în vedere şi interpretarea 
laplacianului cu valori negative în volumul 
concav, în vecinătatea unui maxim al funcţiei 
3D şi cu valori pozitive în volumul convex, în 
vecinătatea unui minim al funcţiei 3D. 

Pentru exemplificare, în imaginea de mai 
jos, concavitatea (corespunzătoare zonelor de 
maxim, adică de laplacian negativ) are proiecţia 
colorată roz, iar convexitatea (corespunzătoare 
zonelor de minim, adică laplacian pozitiv) are 
proiecţia colorată albastru-lila. Sunt adăugate 
ascensiuni extreme: maxime, prin săgeţi maro    
şi minime, prin săgeţi albastre. Dacă planul 
orizontal cu valoarea w = 0 ar fi faţa superioară   
a paralelipipedului, atunci descendenţele cele 
mai mici ar fi săgeţi maro care, deşi orientate   
în jos, tot ar reprezenta valori maxime ale 
funcţiei, iar descendenţele cele mai mari ar fi 
săgeţi albastre orientate în jos şi valori minime 
ale funcţiei 3D, (fig. 17). 

 

 

Fig. 17.  Funcţie 3D (sursa: INTERNET) 
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c) Forcingul F1 – sursă de ciclogeneză 

Pentru evaluarea calitativă a lui F1 este   
de interes stratificarea, pe verticală, a advecţiilor 
de turbion (pe distanţe meridianale mai mici 
ajunge considerarea turbionului relativ). Se fac, 
mai jos, estimări cu cele două nivele standard, 
850 şi 500 hPa, (fig. 18). 

La 2.12.2012, ora 18 UTC, atât prin 
valorile mai mari ale gradientului vorticităţii 
relative, cât şi prin vântul mai tare, se poate 
constata că advecţia de vorticitate este mai mare 
pe nivelul de 500 hPa decât pe cel de 850 hPa. 
Similar, la 03.12.2012, ora 00 UTC, advecţia de 
vorticitate relativă este mai mare pe suprafaţa de 
500 hPa decât pe cea de 850 hPa. Pentru ultimul 
moment, însă, (3.12.2012, ora 06 UTC), deşi 
valoric se menţin pe nordul Dobrogei zone cu 
vorticitate ciclonică puternică, tutuşi, gradienţii 
acestor nuclee, în combinaţie cu vântul din areal 
indică advecţie negativă, adică scădere de 
vorticitate, mai mare pe nivelul superior decât 
pe cel inferior, din cauza vitezelor mai mari 
implicate în advecţie la gradienţi de vorticitate 
comparabili. 

Prin urmare, primul termen din dreapta   
al ecuaţiei OMEGA furnizează contribuţii 
pozitive la orele 18 şi 00 UTC şi negative la   
ora 06 UTC. Pentru cele două contribuţii 
pozitive, interpretarea în membrul stâng este: 
laplacian pozitiv aplicat lui ω, adică negativ 
aplicat lui w adică, din concavitatea suprafeţei, 
un maxim sau vecinătatea unui maxim al 
vitezelor verticale pozitive (ascensiuni). 
Reciproc, pentru ora       06 UTC se deduce, din 
convexitatea suprafeţei, că un minim sau 
vecinătatea unui minim al vitezelor verticale,  
cel mai probabil descendenţe (sau ascendenţe 
mai mici) este prefigurat de advecţia diferenţiată 
de vorticitate relativă. 

Ascensiunilor maxime (evaluate, aici,     
pe stratul 850-500 hPa) le corespund, în 
vecinătate, pe orizontală, valori mai mici, iar    
pe verticală, mai jos, valori de rang 
incomparabil (aproximare cu zero spre sol,  
chiar pentru o tendinţă negativă, cum s-a     
arătat mai sus). Divergenţa verticală din aria 
acestor maxime va fi, astfel, sursă de 
ciclogeneză. 

 

 

       
 

 

     

Fig. 18.  Advecţia de vorticitate (vorticitate relativă şi vânt) pe nivelele standard 500 şi 850 hPa la 2.12.2012,  
ora 18 UTC şi 3.12.2012, orele 00, şi 06 UTC 
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d) Forcingul F2 – sursă de ciclogeneză 

Pentru al doilea termen al forcingului, 
este considerată, pentru coerenţa combinării 
termenilor, suprafaţa de 700 hPa şi advecţia 
termică pe aceasta, (fig. 19): 

La orele18 şi 00 UTC, advecţia caldă a 
fost mai pronunţată peste Dobrogea şi vestul 
Mării Negre decăt în zonele învecinate, iar la  
ora 06 UTC este evidentă advecţia deosebită, 
rece. De aceea, calitativ putem estima, pentru 
primele două momente, laplacianul negativ al 
advecţiilor, adică o contribuţie pozitivă a celui 
de-al doilea termen al forcingului, deci, ca mai 
sus, laplacian pozitiv aplicat lui ω, adică negativ 
aplicat lui w şi, din concavitatea suprafeţei,      
un maxim sau vecinătatea unui maxim al 
vitezelor verticale pozitive – ascensiuni. Ca şi 
anterior, zona de sub câmpurile contributoare   
la ascensiuni maxime poate fi considerată 
ciclogenetică. 

Reciproc, la ora 06 UTC se estimează 
descendenţe deosebite furnizate la 700 hPa de 
advecţiile termice negative de pe acest nivel, 
deci câmpul presiunii de la sol, din areal, în 
proces de anticiclogeneză. 
 

e) Forcingul F3 – sursă de ciclogeneză 

Se mai poate estima, din totalurile de 
precipitaţii înregistrate (fig. 5), că procesul de 
condensare a avut contribuţii (neadiabatice) la 
variaţia de căldură considerată în al treilea 
termen al ecuaţiei OMEGA: particulele au cedat 
căldură mediului, adică, pentru el, laplacianul 
negativ din zona cu maximul de astfel de 
încălzire a fost (cu semnul din faţa termenului) 
contributor pozitiv pentru membrul stâng     
unde convexitatea dată de laplacianul pozitiv 
aplicat lui ω, adică negativ aplicat lui w indică 
tot un maxim relativ al ascensiunilor care, la 

rândul lor, au produs condens şi eliberare de 
căldură latentă, întreţinând forcingul F3. În mod 
indirect, prin creşterea temperaturii mediului de 
la fiecare nivel de condensare, s-au produs 
transferuri: de instabilitate deasupra nivelului   

cu eliberare de căldură latentă şi de stabilitate – 
dedesubt; mişcarea verticală a fost întreţinută 
către „în sus” de fiecare strat (relativ) instabil 
creat peste un strat (relativ) stabil, din aproape  
în aproape, prin procesul de condensare aferent 
ascensiunilor auto-întreţinute, pe nivele. 

       

Fig. 19. Advecţia termică pe nivelul standard de 700 hPa – analiza ALARO la 2.12.2012, ora 18 UTC şi  
prognoza pentru 3.12.2012, orele 00, şi 06 UTC 

  

5. CONCLUZII 
 
În sinteză, situaţia meteorologică rară de 
„ciclogeneză explozivă” peste zona Dobrogei, 
din 2-3 decembrie 2012, a fost abordată pentru  
a evidenţia, cu unele câmpuri accesibile în 
activitatea operativă şi cu unele elemente de 
dinamică, cauze ale acestui eveniment repetabil 
şi primejdios prin efecte. 

Ca repere dinamice, vorticitatea potenţială 
advectată din nord-vest în troposfera superioară, 
cu o mare descendenţă a tropopauzei, suprapusă 
– peste Dobrogea – ciclonului din stratul 
inferior, advectat din sud-vest, a produs 
adâncirea dramatică a acestuia din urmă. 
 Scăderea presiunii, accentuarea rapidă a 
mişcărilor şi structurii ciclonice au fost efecte 
ale creşterii suplimentare a turbionului relativ 
din cauza persistenţei convergenţei orizontale de 
lângă sol, peste Dobrogea. 

S-au mai reperat, pe câmpuri, termenii 
forcingului OMEGA care au fost – şi ei – surse 
ale ciclogenezei „explozive” în discuţie: 
advecţia diferenţiată, cu altitudinea, de 
vorticitate relativă, advecţia termică diferenţiată 
pe orizontală, transferul de căldură latentă prin 
condensare. 
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Conţinutul de umezeală crescut din  
ciclon – atât datorită traseului, peste Marea 
Mediterană, cât şi datorită convergenţei de 
umezeală prin vântul dinspre Marea Neagră  
spre uscat – a determinat manifestări mai 
virulente ale ciclogenezei, prin ascensiuni  
rapide în aerul umed şi cantităţi mari de 
precipitaţii. 

Adâncirea spectaculoasă a ciclonului a 
amplificat mult vântul – cel puţin pe cel de 
gradient baric – iar trecerea în faza de 
anticiclogeneză a „bombei” mature, cu 
descendenţe în compunere cu vântul orizontal,   
a fost cea mai primejdioasă, prin rafalele de la 
sol. Pe o înălţime de peste un kilometru s-a 
remarcat, pe radar, jetul de nivel jos, cu viteze 
Doppler de peste 33 m/s (fig. 20). 

 

Evenimentul prognozat de ciclogeneză 
„explozivă” a fost confirmat, atât de câmpurile 
meteorologice şi datele diagnostice... cât, mai 
ales, de realitatea din teren... 

 

 
Fig. 20. Produsul de bază Base Velocity (V 27) 

Fig. 21. Imagine cu bilanţul vijeliei (INTERNET) indicând viteze Doppler de peste 33 m/s pe un strat 
consistent de nivel jos  
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