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ANALIZA RISCURILOR CLIMATICE LA NIVELUL REGIUNII 2 DE 
DEZVOLTARE (SUD-EST) ÎN PERIOADA 

 SEPTEMBRIE-AUGUST / 1981-2010 
 

 
Cristina BABOI, Alexandra TRIF, Rodica TUDOR, Alexandru VOEVOZEANU 

Administrația Națională de Meteorologie 
cristina.baboi@meteoromania.ro 

 
 

Rezumat: Studiul este inclus în proiectul ADER 5.1.1 "Crearea de baze geo-referențiate privind 
riscurile climatice regionale pentru principalele culturi agricole, horticole și pentru speciile de 
animale domestice", din cadrul Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol 
și de dezvoltare rurală a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anii 2011-2014, 
"Agricultură și Dezvoltare Rurală-Orizont PAC 2020" (OM 124/26.05.2011). 
Scopul prezentei lucrări îl reprezintă evaluarea favorabilității climatice prin realizarea unei analize 
atât cantitative, cât și calitative a unor parametri agrometeorologici (temperatură minimă, maximă, 
medie și precipitații anuale), respectiv efectele schimbărilor climatice în Regiunea 2 de Dezvoltare 
(Sud-Est). De asemenea, s-a efectuat o analiză a unor fenomene meteorologice extreme, precum 
intensitatea arșiței și asprimea iernii ce afectează randamentul culturilor agricole din Regiunea 2 de 
Dezvoltare. 
Lucrarea își propune să ofere și o imagine sugestivă a efectelor schimbărilor climatice asupra 
zonei agricole din Regiunea 2 de Dezvoltare (Sud-Est) prin intermediul reprezentării grafice și 
cartografice (utilizând instrumente de tip SIG), în această regiune observându-se o corelație între 
temperatura medie anuală și volumul de precipitații pe parcursul unui an agricol cu influențe 
asupra rezervei de umiditate în principalele culturi agricole. S-au utilizat date de specialitate 
privind temperatura medie a aerului, precipitații - valori zilnice, lunare, anuale și medii calculate la 
13 stații cu program agrometeorologic: Adamclisi, Constanța, Corugea, Harșova, Mangalia, 
Tulcea, Brăila, Buzău, Grivița, Râmnicu Sărat, Galați și Tecuci.       

 
Cuvinte cheie: agrometeorologie, schimbări climatice, Regiunea 2 de Dezvoltare, temperatură, 

precipitații. 

 
 

1. INTRODUCERE 
 
Regiunea 2 de Dezvoltare (Sud-Est) este situată 
în partea de sud-est a României, acoperind 
35.762 km² sau 15% din suprafața totală a țării, 
regiunea este a doua ca mărime din cele 8 ale 
României. 

Pe cuprinsul regiunii pot fi întâlnite mai 
multe forme de relief, dintre care cele mai 
importante sunt: Lunca Dunării, Câmpia 
Bărăganului, Podişul Dobrogei, Munţii 
Măcinului, Carpaţii şi Subcarpaţilor de Curbură. 
Regiunea este străbătută de fluviul Dunărea, 
cuprinde Delta Dunării și este mărginit la est de 
întreg litoralul românesc al Mării Negre. 

Agricultura deține o pondere importantă 
în economia regiunii. Suprafaţa agricolă a 
regiunii (2.332,05 mii ha) reprezintă 15,85 % 
din suprafaţa agricolă a ţării, situându-se pe 
locul doi la nivel naţional, după Regiunea Sud-
Muntenia. Suprafaţa agricolă a regiunii 
reprezintă 65,2%. 

2. DATE ŞI METODE 
 
Obiectivele lucrării au inclus următoarele: 
► analiza evoluției efectelor schimbărilor 

climatice privind temperatura aerului și 
precipitațiile din perioada 1981-2010, față 
de perioada de comparație 1961-1990. 

► efectele schimbărilor climatice asupra 
cantităţilor medii de precipitaţii, precum şi 
a duratei sezonului de vegetaţie şi a 
producţiilor obţinute la principalele culturi 
agricole din zona de interes. 

În acest scop s-au utilizat date agrometeo-
rologice privind temperatura medie a aerului, 
precipitaţiile – valori zilnice, lunare, anuale şi 
medii multianuale calculate pentru  13 stații 
meteorologice cu program de specialitate 
agrometeorologic din rețeaua națională a 
României, reprezentative pentru Regiunea 2 de 
Dezvoltare (Sud-Est): Adamclisi, Constanţa, 
Corugea, Hârşova, Mangalia, Medgidia, Tulcea, 

 3



Brăila, Buzău, Griviţa, Râmnicu Sărat, Galaţi, 
Tecuci.  

Metodologia de lucru s-a bazat pe calculul 
unor indici termici şi hidrici specifici speciilor 
agricole, respectiv: 
 cantităţi de precipitaţii (l/mp) cumulate în 

anul agricol septembrie-august; 
 unităţi de arşiţă (∑Tmax. ≥ 32°C) şi 

număr de zile cu Tmax. ≥ 32°C, respectiv 
intensitatea arşiţei; 

 unităţi de frig (∑Tmed. < 0°C), în 
perioada 01 noiembrie – 31 martie, 
asprimea iernii; 

 unităţi de ger (∑Tmin. ≤ –10...–15...          
–20°C) şi număr de zile totale şi 
consecutive    cu Tmin. ≤ –10...–15...       
–20°C, în intervalul decembrie-februarie. 

Rezultatele obţinute sunt evidenţiate prin 
grafice şi hărţi tematice realizate cu ajutorul 
instrumentelor SIG (Sisteme Informaționale 
Geografice) la nivelul regiunii de interes 
cuprinzând zonalitatea cantităţilor medii 
multianuale de precipitaţii pe an agricol        
(01 septembrie-31 august) în intervalele 1961-
1990 şi 1981-2010. 

  

Temperatura reprezintă unul dintre cei 
mai importanți factori ecologici în viața 
plantelor. Procesele biofizice și biochimice ale 
plantelor, precum absorbția apei, a gazelor și 
sărurilor minerale, circulația acestora în plante, 
respirația, fotosinteza, etc. precum și procesele 
de creștere și dezvoltare depind de acest factor. 
Ritmul de desfășurare al diferitelor faze de 
vegetație al plantelor este influențat de 
temperatură, acesta determinând avansul sau 
întârzierea fazelor fenologice.  

 
 

3. REZULTATE  
 
Seceta agricolă este un fenomen natural de risc 
climatic posibil a se produce pe tot parcursul 
unui an sau în succesiune lunară/anuală, 
principalele caracteristici genetice fiind evoluția 
în dinamica a parametrilor caracteristici și 
extinderea locală sau  regională. În aceste 
condiții, rezerva de apă din sol se micșorează 
mult, ritmurile vegetative ale plantelor fiind 
încetinite. 

Evoluția schimbărilor climatice poate fi 
deja observată şi la nivelul Regiunii 2 de 
Dezvoltare (Sud-Est): temperatura medie anuală 
a crescut semnificativ, acesta fiind cel mai 
relevant parametru meteorologic. S-a înregistrat 
o creştere semnificativă a temperaturii medii 
anuale observate. În ultimii 30 de ani, această 
creştere a fost în jur de 0.5C. Creşterea termică 
s-a accentuat în ultimele decenii, începând cu a 
doua jumătate a secolului XX, ajungând la 
valori cuprinse între 0.2C si 0.6C. 

Pentru realizarea unei prezentări a 
particularităților climatice generale ale Regiunii 
2 de Dezvoltare (Sud-Est) s-au utilizat date 
agrometeorologice privind temperatura medie a 
aerului, precipitaţiile – valori zilnice, lunare, 

anuale şi medii multianuale calculate pentru cele 
13 stații agrometeorologice din Regiunea 2 de 
Dezvoltare (Sud-Est): Adamclisi, Constanţa, 
Corugea, Hârşova, Mangalia, Medgidia, Tulcea, 
Brăila, Buzău, Griviţa, Rm. Sărat, Galaţi, 
Tecuci. 

Pentru a identifica eventualele schimbări 
în regimul climatic din Regiunea 2 de 
Dezvoltare (Sud-Est) s-au analizat șirurile 
valorilor anuale ale unor parametri climatici și 
anume temperatura aerului și precipitații pe 
intervale de timp cu ajutorul cărora să fie puse în 
evidență modificările ce au avut loc în cadrul 
sistemului climatic.  

Evoluția temperaturilor medii din perioada 
de vegetație 1981-2010 este mai ridicată cu 
+0.2...+0.6C comparativ cu perioada de 
referința 1961-1990, fapt ce se poate observa în 
graficul de mai jos, figura 1.  

Din analiza evoluţiei temperaturii medii a 
aerului pentru cele 13 stații agrometeorologice 
din cuprinsul Regiunii 2 de Dezvoltare se poate 
observa că temperaturile pozitive cele mai 
ridicate s-au înregistrat la stațiile  meteorologice 
Constanța și Galați, acestea fiind de +0.5C, 
respectiv +0.6C, conform graficelor de mai jos, 
figurile 2 si 3. De asemenea, valoare cea mai 
mică s-a înregistrat la stația Tecuci +0.2C 
(tabelul 1). 

În Regiunea 2 de Dezvoltare (Sud-Est) 
potenţialul termic natural satisface, în  
general, cerințele optime ale fiecărei specii 
agricole, cu diferențieri de favorabilitate, 
influențate în mod determinant de complexi-
tatea și orografia reliefului, precum și de 
particularitățile circulației generale ale 
atmosferei. Aceste condiții sunt necesare 
îndeosebi în alegerea sortimentului și varietăților 
de culturi, precum și a diferitelor intervenții 
fitotehnice utilizate pentru îmbunătățirea 
fertilității solurilor și obținerea de recolte optime 
din punct de vedere economic la toate speciile 
agricole. 
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Fig. 1. Temperatura medie anuală a aerului în perioada 1981-2010, comparativ cu mediile multianuale 

1961-1990 
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Fig. 2. Temperatura medie lunară la stația Constanța 
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Fig. 3. Temperatura medie lunară cea mai ridicată la stația Galați 
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Tabelul 1. Evoluţia temperaturii medii 
multianuale a aerului, în condiţiile climatice 
actuale (1981-2010) comparativ cu normele 
climatologice  (1961-1990). 

 
STAȚIA 

T med (˚C) 
1961-1990 

T med (˚C) 
1981-2010 

ADAMCLISI 10.7 11.0 

BRĂILA 10.6 11.0 

BUZĂU 10.7 11.2 

CONSTANȚA 11.5 12.0 

CORUGEA 9.8 10.3 

GALAȚI 10.4 11.1 

GRIVIȚA 10.4 10.9 

HIRȘOVA 10.8 11.2 

MANGALIA 11.4 11.8 

MEDGIDIA 10.9 11.2 

RM. SĂRAT 10.6 11.0 

TECUCI 9.8 10.1 

TULCEA 11.0 11.4 

 
 
Cunoaşterea sumelor de temperatură 

nece-sare fiecărei plante pe parcursul unei faze 
de vegetaţie în vederea desfăşurării optime a 
proceselor fiziologice are o mare importanța în 
realizarea unui management agricol durabil   
care presupune o monitorizare a parametrilor 
agroclimatici (temperatură, precipitații, etc.), în 
vederea obţinerii unei productivităţi optime. 

În cazul precipitaţiilor, se remarcă o 
tendință de scădere a cantităților anuale la 
nivelul întregii regiuni. Precipitațiile reprezintă 
unul dintre cele mai importante elemente 
meteorologice și climatologice, fiind principala 
sursă de aprovizionare cu apă a plantelor și de 
asemenea cel mai important indice climatic 
pentru agricultură, cuantumul acestora pe 
parcursul fazelor specifice de vegetație variind 
semnificativ de la un an agricol la altul 
comparativ cu limitele optime caracteristice 
fiecărui interval agricol, sezon de vegetație     
sau an agricol în ansamblu, cantitățile     
deosebit de scăzute sau nesemnificative pentru 
agricultură producând menținerea și accentuarea 
stresului hidric cu diferite grade de intensitate 
(regim pluviometric excesiv de secetos, secetos 
și moderat secetos) și cu o frecvența ridicată. 

Din figura 4, analizând suma precipita-
țiilor medii căzute în intervalul  01 septembrie – 
31 august/1981-2010 comparativ cu mediile 
multianuale 01 septembrie-31 august/1961-1990 
se poate observa faptul ca la stațiile Buzău, 
Râmnicu Sărat, Hârșova, Tecuci, Galați și 
Grivița cantitățile de precipitații au scăzut 
semnificativ în ultimii 30 de ani, cu                    
–1.2...–28.3 l/mp și chiar –49.7 l/mp în cazul 
stației Grivița, iar la stațiile Adamclisi, Brăila, 
Constanța, Corugea, Mangalia, Medgidia și 
Tulcea cantitățile de precipitații au crescut cu 
până la 45.3 l/mp la stația Adamclisi.  

În ceea ce privește cea mai ridicată 
valoare a cantităților medii de precipitații căzute 
în anii agricoli 1981-2010 raportată la perioada 
1961-1990 se înregistrează la stația Adamclisi 
(45.3 l/mp), figura 5.   

 

Fig. 4. Media cantităților de precipitații căzute în intervalul 01.09 – 31.08/1981-2010, comparativ cu mediile 
multianuale 01.09.-31.08/1961-1990 
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Fig. 5. Suma cantităților medii căzute în intervalul unui an agricol, în perioada 1981-2010, raportat la 
perioada de referință 1961-1990, la stația Adamclisi 

 

Tendința evoluției precipitațiilor înregis-
trate în Regiunea 2 de Dezvoltare (Sud- Est) este 
redată în graficele 6 și 7. Astfel, la stația 
Adamclisi cantitățile de precipitații au prezentat 
tendință de creștere liniară. 
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Fig. 6. Precipitații căzute în perioada de vegetație / 

1961-1990, la Adamclisi 
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Fig. 7. Precipitații căzute în perioada de vegetație / 

1981-2010, la Adamclisi 
 

Prin analiza datelor pluviometrice putem 
observa din graficul precipitațiilor căzute în 
perioada de vegetație/1961-2010 de la stația 
Grivița valori mai scăzute decât limitele normale 
din această regiune –49.7 l/mp, figura 8. În 
aceste condiții, rezervele de apă din râuri și sol 
se micșorează considerabil ceea ce poate 
conduce la premise nefavorabile dezvoltării 

normale a culturilor agricole. Acest lucru se 
datorează transformărilor profunde (defrișări, 
distrugerea perdelelor forestiere de protecție, 
etc.) și datorită schimbării condițiilor climatice. 
Temperaturile și cantitățile scăzute de precipi-
tații influențează creșterea, dezvoltarea și 
productivitatea culturilor agricole. 
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Fig. 8. Precipitații căzute în perioada de vegetație / 
1961-2010, la Grivița 

 
Figurile 9 și 10 redau zonalitatea cantită-

ţilor medii multianuale de precipitaţii pe an 
agricol, căzute în intervalele 1961-1990 și  
1981-2010.  

Se constată extinderea suprafeţelor 
agricole cu deficite de precipitaţii, precum şi 
accentuarea intensităţii acestora prin creşterea 
frecvenţei claselor excesiv secetoase (sub      
450 l/mp) şi secetoase (451-529 l/mp), figura 9. 

Figura 10 redă faptul că  precipitațiile    
au crescut semnificativ față de perioada                  
1961-1990 în Brăila, Tulcea, Medgidia și 
Adamclisi încadrându-se în clasele excesiv 
secetoase (sub 450 l/mp) şi secetoase (451-    
501 l/mp) pentru Grivița, Corugea, Constanța   
și Mangalia cantitățile de precipitații au rămas 
constante.  
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Fig. 9. Cantități de precipitații căzute în intervalul 

01.09-31.08/1961-1990, în Regiunea de Dezvoltare 
Sud-Est 

 

 

Fig. 10. Cantități de precipitații căzute în intervalul 
01.09-31.08/1981-2010, în Regiunea de Dezvoltare 

Sud-Est 
 
În ultimii 30 de ani s-au înregistrat 

cantități mai mari de precipitații, precum și 
schimbări bruște de temperatură de la o zi la 
alta. 

Se constată faptul că, pe parcursul fazelor 
specifice de vegetaţie ale culturilor agricole, în 
Regiunea 2 de Dezvoltare (Sud-Est) precipita-
ţiile sunt deficitare în toată zona de interes, 
comparativ cu limitele optime caracteristice 
fiecărui interval agricol, sezon de vegetaţie sau 
an agricol în ansamblu.  

Precipitațiile reprezintă cel mai important 
indice climatic pentru agricultură, cuantumul 
acestora pe parcursul fazelor specifice de 
vegetație variind semnificativ de la un an agricol 
la altul comparativ cu limitele optime 
caracteristice fiecărui interval agricol, sezon de 
vegetație sau an agricol în ansamblu, cantitățile 
deosebit de scăzute sau nesemnificative pentru 
agricultură producând menținerea și accentuarea 
stresului hidric cu diferite grade de intensitate 

(regim pluviometric excesiv de secetos, secetos 
și moderat secetos ) și cu o frecvență ridicată. 

În vederea identificării unor eventuale 
schimbări în regimul climatic şi a riscurilor 
agropedoclimatice la nivelul Regiunii 2 de 
Dezvoltare (Sud-Est) au fost analizaţi şi o serie 
de parametrii specifici respectiv : intensitatea 
arșiței  și asprimea iernii, pe intervale de timp 
care să permită evidenţierea modificărilor 
survenite în cadrul sistemului climatic, luându-
se în calcul variabilitatea naturală a climei şi 
evoluţia valorilor acestor parametrii climatici 
comparativ cu perioada de referinţă 1961-1990. 

Variaţiile factorului de stres termic se 
reflectă evident în evoluția fenologică a 
culturilor agricole, funcție de caracteristicile de 
intensitate și durată ale fenomenului de”arșiță”, 
coroborat cu însușirile genetice ale plantelor 
cultivate, respectiv toleranța la temperaturile 
ridicate, capacitatea de refacere și rezistenţa la 
condițiile de stres,  precum și stadiul de creștere 
și dezvoltare, etc. 

Fenomenul de „arșiță” evidențiază o 
intensitate redusă, cu excepția anilor extremi, în 
acest sens fiind recomandată alegerea unui 
sortiment de genotipuri cu toleranță foarte bună 
și bună la producerea stresului termic generat de 
temperaturile maxime din aer situate peste 
pragul biologic critic de 32C, îndeosebi în 
lunile de vară. 

Analiza evoluției fenomenului de “arşiţă” 
în perioada 1981-2010 în comparație cu 
perioada 1961-1990 evidenţiază o intensificare a 
acestui fenomen, la nivelul Regiunii 2 de 
Dezvoltare (Sud-Est), având o intensitate 
ridicată şi chiar accentuată în următoarele zone: 
Galați, Brăila, Râmnicu Sărat, Buzău, Grivița și, 
local, în sud-vestul regiunii (figurile 11 și 12). 

 

 

Fig. 11. Intensitatea arșiței 01.06-31.08/1961-1990, 
în Regiunea 2 de Dezvoltare (Sud-Est) 
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Fig. 12. Intensitatea arșiței 01.06-31.08/1981-2010, 
în Regiunea 2 de Dezvoltare (Sud-Est) 

 
Repartiția teritorială a fenomenului de 

“arșiță” (Σtmax. ≥ 32°C), în valori medii multi-
anuale, evidențiază o frecvență mare de apariție 
a zilelor de arșiță, îndeosebi în centrul regiunii, 
în Dobrogea numărul zilelor de “arșiță” fiind 
mai redus, datorită aportului maselor de aer 
maritim. 

Analiza intensității „arșiței” la nivelul 
României în intervalul 1981-2010 evidențiază 
ani extremi sub aspectul intensității stresului 
termic cum ar fi: 2000, 2002, 2003 și 2007.      
În acești ani s-a depășit valoarea medie 
multianuală pe țară de 30 unități de „arșiță”, 
atingând valori extreme în anul 2007, respectiv 
86.6 unități/intensitate accentuată, figurile 11 și 
12). 
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Fig. 13. Intensitatea arșiței în perioada 1981-2010, 
comparativ cu mediile climatologice 1961-1990 

 
La nivelul Regiunii 2 de Dezvoltare în 

perioada 1981-2010 s-a înregistrat o creștere      
a temperaturilor comparativ cu intervalul    
1961-1990, extinzându-se în special în nordul   
și nord-vestul regiunii, asprimea iernii fiind 
caracterizată prin unități de frig ce reprezintă 

suma temperaturilor medii din intervalele 
prezentate (limita de 0°C), figurile 14 și 15. 

 

 

Fig. 14. Asprimea iernii 01.11-31.03/1961-1990, 
Regiunea 2 de Dezvoltare (Sud-Est) 

 

Fig. 15. Asprimea iernii 01.11-31.03/1981-2010, 
Regiunea 2 de Dezvoltare (Sud-Est) 

 
Analizând harțile de asprime a iernii 

pentru Regiunea 2 de Dezvoltare (Sud-Est) 
redată prin unități de ger ce reprezintă suma 
tuturor temperaturilor minime sub –15°C se 
poate observa că s-a produs local o răcire în 
nordul regiunii, figurile 16 și 17. 

 

Fig. 16. Asprimea iernii 01.12-28.02/1961-1990, 
Regiunea 2 de Dezvoltare (Sud-Est) 
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Fig. 17. Asprimea iernii 01.12-28.02/1981-2010, 
Regiunea 2 de Dezvoltare (Sud-Est) 

negative din 
rezistenţă (Tmin ≤ –15°C) a plantelor agricole 
s-a c

hețurile târzii de primavară
timpu

4. CONCLUZII 
 
În ansamblu, rezultatele evidențiază urm

.+0.6C comparativ cu perioada de 

cipitațiilor 
    

a unui 

 intensificare a 

 (Tmin < –15°C) a plantelor agricole 

elor de vegetație. 

 

Din analiza sumei temperaturilor minim
aer situate sub limitele critice de 

e 

 

medii căzute în intervalul 01 septembrie-  
31 august/1981-2010 comparativ cu mediile 
multianuale 01 septembrie-31 august/1961-
1990 se poate observa faptul că la stațiile 
Buzău, Râmnicu Sărat, Hârșova, Tecuci, 
Galați și Grivița cantitățile de precipitații au 
scăzut semnificativ în ultimii 30 de ani, cu -
1.2...–28.3 l/mp și chiar –49.7 l/mp în cazul 
stației Grivița, iar la stațiile Adamclisi, Brăila, 
Constanța, Corugea, Mangalia, Medgidia și 
Tulcea cantitățile de precipitații au crescut cu 
până la 45.3 l/mp la stația Adamclisi. 

 Fenomenul de „arșiță” are o influență 
deosebită asupra culturilor agricole, în acest 
sens fiind recomandată alegere

onstatat caracterul de iarnă blândă (sub   
10 unităţi de ger) în cea mai mare parte a 
Regiunii 2 de Dezvoltare. Local în nordul 
regiunii, gerul a avut o intensitate moderată 
(10.1-11 unităţi de ger), ceea ce caracterizează o 
iarnă normală, în perioada 1981-2010 față de 
perioada 1961-1990 când s-au înregistrat până la 
12 unități de ger. 

Toate aceste fenomene meteorologice: 
variațiile bruște de temperatură, gerurile din 
timpul iernii, îng

  
sortiment de genotipuri cu toleranță foarte 
bună și bună la producerea stresului termic 
generat de temperaturile maxime din aer 
situate peste pragul biologic critic de 32C, 
îndeosebi în lunile de vară. 

 Analiza evoluției fenomenului de “arşiţă” în 
perioada 1981-2010 în comparație cu perioada 
1961-1990 evidenţiază o

 și 

ă-

acestui fenomen, la nivelul Regiunii 2 de 
Dezvoltare (Sud-Est), aceasta fiind ridicată şi 
chiar accentuată în următoarele zone: Galați, 
Brăila, Râmnicu Sărat, Buzău, Grivița și, 
local, în sud-vestul regiunii. Repartiția 
teritorială a fenomenului de “arșiță” (Σtmax. ≥ 
32°C), în valori medii multianuale, 
evidențiază o frecvență mare de apariție a 
zilelor de arșiță, îndeosebi în centrul regiunii, 
în Dobrogea numărul zilelor de “arșiță” fiind 
mai redus, datorită aportului maselor de aer 
maritim. 

 Din analiza sumei temperaturilor minime 
negative din aer situate sub limitele critice de 
rezistenţă

rii de toamnă, căldurile excesive din 
perioada lipsită de precipitații, din anotimpul de 
vară, influenţează culturile agricole. 

 
 
 

toarele:  

 Evoluția temperaturilor medii din perioada de 
vegetație 1981-2010 este mai ridicată cu    
+0.2 ..
referință 1961-1990. Conform cu ceea ce a 
rezultat din analiza evoluţiei temperaturii 
medii a aerului pentru cele 13 stații 
agrometeorologice din cuprinsul Regiunii 2 de 
Dezvoltare, se poate observa că temperaturile 
pozitive cele mai ridicate s-au înregistrat la 
stațiile  meteorologice Constanța și Galați, 
acestea fiind cu +0.5C, respectiv +0.6C mai 
ridicate în intervalul 1981-2010. De asemenea 
la Tecuci s-a înregistrat cea mai mică valoare, 
întrucât abaterea a fost de +0.2 C. 

 În cazul precipitaţiilor, se remarcă o tendință 
de scădere a cantităților anuale la nivelul 
întregii regiuni. Analizând suma pre



s-a constatat caracterul de iarnă blândă (sub  
10 unităţi de ger) în cea mai mare parte a 
Regiunii 2 de Dezvoltare. 

 Factorii ecologici acţionează asupra plantelor 
concomitent și în interacțiune, cu intensități 
diferite pe parcursul faz
Evoluția acumulărilor vegetale, respectiv 
parcurgerea fazelor și durata acestora este 
strâns legată de evoluția și intensitatea 
factorilor ecologici, respectiv a celor mai 
importante variabile de mediu-tempera-
tură, precipitațiile și rezerva de umiditate. 
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Rezumat. În general, valurile de căldură sunt asociate cu sisteme de presiune ridicată şi advecţia 
maselor de aer tropical. Studiul principalelor cauze şi efecte ale acestor situaţii particulare este 
axat pe conexiunea dintre apariția valurilor de căldură şi circulaţia aerului la scară mare. Pentru a 
realiza acest studiu, au fost folosite pentru identificarea valurilor de căldură date de observaţie ce 
conţin temperatura maximă zilnică, de la 105 staţii meteorologice, date provenind din arhiva 
Administrației Naţionale de Meteorologie. După identificarea valurilor de căldură, fiecărei zile a 
valului de căldură i-a fost asociat un tip de circulaţie, dintre cele determinate cu ajutorul 
cataloagelor GWT (GrossWetter-Typen) şi WLK (WetterLagenKlassifikation). În acest studiu s-a 
folosit catalogul GWT cu 18 tipuri de circulaţie şi catalogul WLK cu 40 de tipuri de circulaţie. 
Pentru generarea celor două cataloage au fost folosite date de reanaliză (presiunea de la nivelul 
mării, înălţimea de geopotenţial de la 925 şi 500 de hPa, componenta zonală şi meridianală a 
vântului la 700 hPa şi conţinutul de apă lichidă pe întreaga coloană atmosferică) obținute de la 
NCEP/NCAR. Studiul a fost efectuat pe o perioadă de 30 de ani, între 1983 şi 2012, pentru lunile 
de vară. În această perioadă au fost identificate 2144 valuri de căldură. Valul de căldură cu cea 
mai mare durată (18 zile) a fost înregistrat în anul 1994 la staţia meteo Oradea. Rezultatele indică 
faptul că valurile de căldură din România sunt asociate cu sisteme de presiune ridicată situate 
peste sud-vestul Europei, ce determină, în câmpul de presiune de la nivelul mării, o circulaţie 
nord-estică. În troposfera medie tipurile de circulaţie dominante responsabile de apariţia valurilor 
de căldură din România sunt cele nord-vestice şi sud-vestice în regim anticiclonic. Aceste tipuri de 
circulaţie sunt responsabile pentru apariţia valurilor de căldură în cea mai mare parte a României.  
 
Cuvinte cheie: valuri de căldură, tipuri de circulaţie, GWT, WLK 
 
 

1. INTRODUCERE 
 
Fiecare val de căldură reprezintă o provocare 
pentru meteorologii previzionişti, care emit 
avertizările de care depinde reacţia autorităţilor 
cu responsabilităţi în diminuarea efectelor 
fenomenelor meteorologice periculoase. În 
dorinţa de a veni în ajutorul previzioniştilor, în 
acest studiu am acordat o atenţie specială 
legăturii dintre tipurile de circulaţie la scară 
mare şi apariția valurilor de căldură din 
România.  

Valurile de căldură pot fi definite în 
diverse moduri, în general prin cuantificarea 
duratei şi intensităţii temperaturii maxime diurne 
şi a temperaturii minime nocturne (Karl and 
Knight, 1997; Huth et al., 2000; Palecki et al., 
2001). O modalitate de a defini valul de căldură 
se bazează pe conceptul de prag, prin analiza 
persistenţei şi frecvenţei valurilor de căldură 
(Meehl and Tebladi, 2004). O altă definiţie a 

Organizaţiei Mondiale de Meteorologie   
(OMM) şi citată de MetOffice este: valul de 
căldură este definit ca fiind o perioadă de cel 
puţin cinci zile consecutive în care temperatura 
maximă depăşeşte cu mai mult de 5°C media 
climatologică pe perioada 1961-1990. Pornind 
de la această definiţie, în 2002 (Frich et al., 
2002) a fost definit indicele de durată a valului 
de căldură, acesta reprezentând numărul maxim 
de zile consecutive (mai mare de 5) în care 
temperatura maximă depăşeşte media climato-
logică pe perioada 1961-1990 cu cel puţin 5°C. 
În 2001, Robinson a efectuat un studiu al 
diverselor definiții ale valului de căldură, 
reținând-o pe următoarea: o perioadă de cel 
puţin 36 de ore în care temperatura maximă 
diurnă depăşeşte cu cel puţin 5°C pragul pentru 
val de căldură, iar temperatura minimă nocturnă 
depăşeşte pragul de val de căldură. 

Impactul socio-economic al valurilor de 
căldură a menţinut viu interesul oamenilor de 
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ştiinţă asupra acestui subiect, pe care l-au tratat 
în diverse moduri. În 1996, Changnon et al. 
sublinia faptul că, în Statele Unite ale Americii, 
numărul deceselor cauzate de valurile de căldură 
este vizibil mai mare decât numărul celor 
cauzate de alte condiţii meteorologice, chiar 
dacă din punct de vedere statistic numărul 
deceselor cauzate de valurile de căldură este 
dificil de cuantificat. Autorii respectivului  
studiu au găsit că valul de căldură din luna iulie 
1995, ce a durat 5 zile şi s-a instalat peste partea 
centrală a SUA, a contribuit la intensificarea  
insulei de căldură urbană a oraşului Chicago şi, 
de aceea, consideră că avertizările pentru 
valurile de căldură trebuie emise pentru o zonă 
particulară şi o anumită perioadă de timp, ţinănd 
cont de această amplificare a insulei de căldură 
urbană în contextul prezenţei unui val de 
căldură. Rezultate similare au fost găsite şi de Li 
și Bou-Zeid (2013) care, într-un studiu recent, 
arătau faptul că datorită interacţiei dintre valul 
de căldură şi insula de căldură urbană, impactul 
este mai mare asupra populaţiei urbane decât a 
cele rurale. Studii cu privire la creşterea 
mortalităţii din timpul valurilor de căldură au 
fost efectuate şi de Sartor et al. (1995), Rooney 
et al. (1998) and Schär et al. (2004). Toate 
aceste studii au fost efectuate cu referire la valul 
de căldură din vara anului 2003, care a avut un 
puternic impact socio-economic asupra mai 
multor ţări din Europa.  

Alte studii s-au axat pe legătura dintre 
circulaţia la scară mare a aerului şi apariţia 
valurilor de căldură. Spre exemplu, Kyselý 
(2002) utilizează catalogul de clasificare a 
circulaţiilor Grosswetterlagen (GWL), pentru a 
identifica condiţiile favorabile valurilor de 
căldură în Praga (Republica Cehă). El 
concluzionează că prezența unui centru de 
presiune ridicată în Europa Centrală sau în 
Peninsula Scandinavă şi o circulaţie dominantă 
din sector sud-vestic în Europa Centrală sunt 
elementele ce favorizează apariţia valurilor de 
căldură în aria de studiu. Studii asupra valurilor 
de căldură ce au afectat Peninsula Balcanică au 
fost efectuate de Theoharatos et al. (2010), care 
acordă o atenție deosebită condițiilor sinoptice 
premergătoare apariţiei valurilor de căldură      
în Atena (Grecia), în anul 2007. Astfel, în     
luna iunie a acelui an, mase de aer de origine 
nord-africană au traversat Marea Mediterană, 
încărcându-se cu vapori de apă şi, ulterior, s-au 
deplasat peste aria studiată, unde au fost 
identificate la nivelul de 700 hPa. 

În România, rezultatele unor studii 
recente indică schimbări în extremele termice 
care evidențiază corelarea acestora cu tipuri     
de circulaţie la scară mare. Astfel, Bojariu și 
Paliu (2001) stabilesc legătura dintre faza 
oscilaţiei Nord-Atlantice (NAO) şi variabilitatea 
temperaturilor iarna. Alte studii s-au axat pe 
variabilitatea temperaturilor din vara anului 
2007 (Busuioc et al., 2007; Burada and Sandu, 
2009). Legătura dintre valurile de căldură din 
sud-estul Europei şi circulaţia aerului la scară 
mare a fost investigată de Georgescu et al. 
(2013).  

Scopul acestui studiu este de a adapta 
definiţia valului de căldură la spaţiul geografic 
al României şi de a analiza conexiunea dintre 
tipurile de circulaţie la scară mare şi valurile    
de căldură pentru un interval de 30 de ani  
(1983-2012) pentru lunile de vară. Datele și 
metodele utilizate în acest studiu sunt  
prezentate în secțiunea 2, în timp ce rezultatele 
și interpretarea acestora fac obiectul secțiunii 3. 
Principalele concluzii sunt prezentate în ultima 
secțiune (4) a studiului. 

 
 

2. DATE ŞI METODE 

În acest studiu au fost folosite atât date  de 
observaţie cât şi date de reanaliză. 

2.1. Date 

Datele de observație constau în 
temperatura maximă zilnică înregistrată la     
105 staţii meteorologice repartizate pe întreg 
teritoriul României, cu o altitudine ce variază 
între 3 m.a.s.l. şi 747 m.a.s.l. Aceste seturi       
de date sunt şiruri temporale continue ce  
acoperă două perioade şi anume 1961-1990       
şi 1983-2012. Aceste date au fost obţinute      
din baza de date a Administraţiei Naţionale de 
Meteorologie. 

Datele de reanaliză sunt date dispuse       
pe grilă cu o rezoluţie orizontală de 2.5ºC/  
2.5ºC lat/lon, au fost obţinute de la 
NCEP/NCAR (Kalnay et al., 1996) şi au fost 
utilizate pentru a genera cataloagele de 
circulaţie. Seturile de date constau în medii 
zilnice ale următorilor parametri meteorologici: 
presiunea de la nivelul mării (SLP), înălţimea de 
geopotenţial la 925 hPa şi 500 hPa, componenta 
zonală şi meridianală a vântului la 700 hPa şi 
conţinutul de apă precipitabilă pe întreaga 
coloană atmosferică.  
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2.2. Definirea valului de căldură 

Ţinând cont de influenţele Munţilor 
Carpaţi şi a Mării Negre asupra climatului 
României, am împărţit teritoriul României în 
patru regiuni (fig. 1) astfel: 1 – Moldova, cu 
influenţe ale Mării Negre şi dinspre Câmpia 
Rusă; 2 – Oltenia, Muntenia şi Dobrogea, cu 
influenţe dinspre Marea Neagră şi Marea 
Mediterană; 3 – Transilvania şi Maramureş,     
cu un climat modelat de adăpostul Carpaţilor    
şi circulaţii din sector nordic şi nord-vestic;       
4 – Banat şi Crişana, cu influenţe egale dinspre 
Europa Centrală şi Marea Mediterană. 

 

 

Fig. 1. Regiunile din România supuse diferitelor 
influenţe climatice 

 
Pentru a stabili o definiţie a valului de 

căldură adecvată pentru teritoriul României, au 
fost analizate, în doi paşi, temperaturile maxime 
înregistrate în perioada 1961-1990, pentru vară 
(iunie, iulie şi august). Perioada de referinţă a 
fost aleasă conform recomandărilor OMM. 
Pentru început, a fost calculată, pentru fiecare 
din cele 105 staţii meteo cu șir continuu de date, 
media temperaturilor maxime zilnice pentru  
fiecare lună din întregul interval de 30 de ani, 
apoi s-a făcut medierea pentru fiecare din   
lunile iunie, iulie şi august (din cele 30 de valori 
pentru fiecare lună, obţinând astfel Tmax_med 
pentru fiecare stație). În pasul doi, a fost 
selectată cea mai ridicată temperatură maximă   
a fiecărei staţii, din fiecare lună din cei 30 de ani 
şi apoi s-a făcut medierea lunară pe cei 30 de ani 
(notată Med_Tmax_month)1.  

                                                           
1 Exemplu: Staţia S, luna iunie (30 zile), anii 1961-
1990 (30 ani): 1) medie din 30 temperaturi maxime, 
apoi medie din cele 30 de valori: Tmax_med;          
2) pentru fiecare lună iunie, a fost selectată cea mai 
ridicată Tmax (dintre valorile zilnice) de la staţia S 
apoi s-a mediat din 30 de valori : Med_Tmax_month 

 

Distribuţiile statistice ale Tmax_med şi 
Med_Tmax_month, pentru lunile iunie, iulie şi 
august şi pentru fiecare din cele 4 regiuni de 
studiu sunt prezentate în figura 2. Valorile 
absolute ale percentilei de 90, analizate 
comparativ pentru fiecare regiune, arată că, 
pentru regiunea 2 (sud), cele mai ridicate    
valori ale temperaturilor maxime (reprezentate 
de Med_Tmax_month) se situează, în medie,    
în jurul a 35ºC, cu aproximativ 5ºC mai mult 
decât media temperaturilor maxime zilnice 
(reprezentate de Tmax_med). Astfel, pentru 
această regiune, considerăm că poate fi aplicată 
recomandarea OMM de a defini pragul valului 
de căldură ca fiind valoarea ce depăşeşte cu    
5ºC media climatologică (perioada 1961-1990), 
prag care, în cele ce urmează, va fi reprezentat 
de valoarea de 35ºC pentru această regiune. 
Discuţia rezultatelor pentru celelalte regiuni este 
asemănătoare, rezultând un prag în jurul valorii 
de 33ºC pentru apariţia valului de căldură.  

 
(a) 

 

 
(b) 

Fig. 2. Distribuţia statistică a percentilei de 90  
pentru media temperaturii maxime (Tmax_med) – (a) 
şi media celor mai mari temperaturi maxime lunare 

(Med_Tmax_month) – (b) pentru intervalul climato-
logic de 30 de ani (1961-1990) pentru toate staţiile 

grupate pe regiuni. 
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Având stabilite pragurile pentru fiecare regiune, 
definim valul de căldură ca fiind o perioadă de 
minim 3 zile consecutive în care temperatura 
maximă depăşeşte pragul de 33ºC pentru 
regiunile 1, 3 şi 4 şi pragul de 35 ºC pentru 
regiunea 2. 
 

2.3. Clasificarea circulaţiei aerului la 
scară mare 

Pentru identificarea legăturilor dintre 
circulaţia la scară mare şi apariţia valurilor       
de căldură în România, au fost utilizate două 
cataloage dezvoltate în cadrul acţiunii 
COST733. Cele două cataloage folosite în   
acest studiu sunt GrossWetter-Typen (GWT) şi 
Objektive WetterLagenKlassifikation (WLK 
733), ambele sunt automatizate şi folosesc 
conceptul de prag. Conform cataloagelor GWT 
şi WLK, fiecărei zile îi este atribuit un tip 
specific de circulatie. 

Catalogul GWT a fost dezvoltat de    
Beck (2000) şi este inspirat din schema 
subiectivă de clasificare dezvoltată pentru 
Europa Centrală, Grosswettertypes, de Hess şi 
Brezowski (1952). Catalogul GWT are la bază 
ideea de a caracteriza circulaţiile în coeficienţi 
de zonalitate, meridianalitate şi vorticitate a 
câmpului de presiune de la nivelul mării     
(Beck et al. 2000, 2007). În prezentul studiu a 
fost utilizat catalogul GWT cu 18 tipuri de 
circulaţie. 

Catalogul WLK are la bază clasificarea 
obiectivă a tipurilor de vreme dezvoltată de 
Dittmann et al. (1995). Acest catalog foloseşte 
informaţii de la trei niveluri troposferice de  
bază şi anume: înălţimea de geopotenţial de      
la 925 hPa şi 500 hPa (pentru determinarea 
ciclonicităţii sau anticiclonicităţii curgerii), 
componenta zonală şi meridianală a vântului    
de la 700 hPa (pentru determinarea direcţiei 
dominante de curgere a fluidului atmosferic)     
şi conţinutul de apă precipitabilă pe întreaga 
coloană atmosferică (pentru determinarea 
caracteristicii masei de aer: uscată sau umedă). 
Ieşirile alfanumerice sunt codificate astfel: 
primele două litere indică direcţia dominantă    
de curgere a fluidului atmosferic (01 = NE,      
02 = SE, 03 = SW, 04 = NW și 00 = nedefinită); 
litera a treia şi a patra indică ciclonicitatea (C) 
sau anticiclonicitatea (A) la 925 hPa, respectiv 
500 hPa, iar ultima literă indică tipul masei de 
aer, uscată (D) sau umedă (W). În acest studiu   
a fost utilizat catalogul WLK cu 40 de tipuri de 
circulaţie. 

Domeniul folosit (50-450 E şi 350-550 N, 
figura 3) pentru determinarea tipurilor de circu-
laţie la scară mare este centrat pe România, iar 
cele două cataloage au fost regenerate pentru 
acest domeniu. 

 
Fig. 3. Domeniul spaţial, cu România în centrul său, 

utilizat pentru determinarea tipurilor de circulaţie      
a aerului cu ajutorul celor două cataloage  

(GWT și WLK) 
 
Acest domeniu este optim pentru a   

studia legăturile dintre circulaţia la scară mare  
şi extremele termice (Barbu et al., 2014) în 
România (în cazul de faţă valurile de căldură).  
 
 
3. REZULTATE ŞI DISCUŢII 

3.1. Caracteristicile valurilor de căldură 

În acest studiu au fost analizate șirurile 
temporare ale temperaturii maxime de la 105 
staţii meteorologice pentru vară, pe o perioadă 
de 30 de ani, cuprinsă între 1983 şi 2012. În 
intervalul de studiu au fost identificate 2144 
valuri de căldură cu o durată între 3 și 18 zile. 
Durata maximă de 18 zile  (staţia Oradea – 
figura 4)  a fost înregistrată în anul 1994, între 
25 iulie şi 11 august, media a temperaturii 
maxime fiind de 34.4ºC. 

 

Fig. 4. Variaţia temperaturii maxime  în timpul celui 
mai lung val de căldură  (25 iulie – 11 august 1994), 

înregistrat la staţia meteorologică Oradea. 
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Temperatura maximă înregistrată la staţia 
Oradea, pe durata acestui val de căldură, a fost 
de 36.8ºC şi s-a înregistrat în data de 11 august 
1994. 

Distribuția valurilor de căldură în funcţie 
de durată, grupate pe regiuni, este prezentată în 
figura 5. 

 

 
Fig. 5. Distribuţia valurilor de căldură, cuantificând 
durata, grupată pe regiuni în perioada 1983-2012. 

 
Din figura 5 se poate observa diferenţa 

semnificativă între cele 4 regiuni, regiunea 2 
fiind cel mai des afectată de valuri de căldură. 
Această regiune însumează un număr de 1111 
valuri de căldură, mai mult decât totalul cumulat 
pentru regiunile 1,3 si 4 (1033 valuri de 
căldură). Regiunea 2 este urmată de regiunea 4, 
cu un total de 428, regiunea 1 cu 359 şi regiunea 
3 cu 246 valuri de căldură. 

Figura 6 prezintă distribuţia valurilor de 
căldură din România în funcţie de durata 
acestora. 

 

 

Fig. 6. Frecvenţa relativă a perioadei valurilor de 
căldură pentru România în intervalul 1983-2012. 

 
Cu privire la durata valurilor de căldură 

pe întregul teritoriu al României, cele mai 
frecvente sunt cele cu o durată între 3 şi 6 zile 
(fig. 6). Valurile de căldură cu o durată de 3 zile 
sunt cele mai frecvente (aşa cum era de aşteptat) 
şi au o frecvenţă relativă de apariţie de 37.4%. 

Acestea sunt urmate de valurile de căldură cu    
o durată de 4 zile (26.6%), 5 zile (14.6%) şi       
6 zile (7.6%), celelalte perioade totalizând 
13.9%. 

 
3.2. Mecanisme la scară mare respon-

sabile de apariţia valurilor de căldură în 
România 

 
Datorită orografiei României, cu înălţimi 

ce variază de la 0 m.a.s.l. la 2544 m.a.s.l. este 
utilă analiza tipurilor de circulaţie atât în 
troposfera joasă, cât şi în troposfera medie. Din 
acest motiv, au fost folosite concomitent cele 
două cataloage, GWT – pentru analiza la 
suprafaţă şi WLK – pentru analiza în altitudine 
(troposfera medie). 

În figura 7 sunt prezentate frecvenţele 
relative ale tipurilor de circulaţie din timpul 
valurilor de căldură pentru fiecare regiune, 
circulaţii determinate cu catalogul GWT cu      
18 tipuri. 

 

 
Fig. 7. Frecvenţa relativă a tipurilor de circulaţie 

determinate cu catalogul GWT cu 18 tipuri pentru 
fiecare regiune din România (regiunea 1 – negru, 

regiunea 2 – rosu, regiunea 3 – albastru şi regiunea 4 
– verde) pentru intervalul 1983-2012. 

 
După cum se poate observa din figura 7, 

circulaţia dominantă în timpul valurilor de 
căldură, pentru toate regiunile, este cea nord-
estică în regim anticiclonic, cu o frecvenţă       
de aproximativ 30% pentru regiunea 1, 25% 
pentru regiunea 2, 35% pentru regiunea 3 şi     
33 % pentru regiunea 4. Acest lucru poate fi 
explicat prin faptul că lanţul Carpatic acţionează 
ca o barieră împotriva maselor de aer dinspre   
Europa Centrală (circulaţie zonală) modificând 
traiectoria acestora pe o direcţie nordică. 
Urmează circulaţia nedefinită anticiclonică, ceea 
ce înseamnă anticiclon centrat pe domeniul de 
studiu, implicit pe România. Aşa cum era de 
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aşteptat, valurile de căldură sunt asociate cu 
sisteme barice de presiune ridicată (peste 70% 
din cazuri), explicaţia fiind aceea că mişcările în 
anticiclon sunt subsidente, iar viteza vântului 
este mică, ceea ce face ca masa de aer cald să 
rămână o perioadă mai mare deasupra unei zone 
şi să se încălzească în urma insolaţiei diurne.  

Figura 8 prezintă configuraţiile spaţiale 
asociate tipurilor de circulaţie dominantă din 
timpul valurilor de căldură, tipul nord-estic 
respectiv nedefinit în regim anticiclonic. 

 

 
a) 

 
b) 

Fig. 8. Tipurile de circulaţie nord-estică (a)  
şi nedefinită (b) în regim anticiclonic determinate  

cu catalogul GWT cu 18 tipuri de circulație (cu culori 
este reprezentat câmpul de SLP [hPa]) . 
 
Din analiza hărţilor compozite a SLP 

pentru circulaţiile dominante putem concluziona 
că valurile de căldură au şanse mari să apară 
atunci când dorsala anticiclonului azoric se 
extinde peste Europa Centrală, ajungând până în 
bazinul vestic al Mării Negre, implicit câmpul 
de presiune de la nivelul mării este ridicat şi     
în România (fig. 8a). O altă situaţie tipică 
responsabilă de apariția valurilor de căldură din 
România este aceea a circulaţiilor nedefinite în 
regim anticiclonic, ceea ce înseamnă că un 
anticiclon este centrat pe domeniul de studiu, 
aşa cum reiese şi din figura 8b. 

În figura 9 sunt prezentate frecvenţele 
relative ale tipurilor de circulaţie din timpul 
valurilor de căldură, determinate cu catalogul 
WLK cu 40 de tipuri, grupate pe regiuni 
(regiunea 1 – a, regiunea 2 – b, regiunea 3 – c şi 
regiunea 4 – d) pentru toată perioada studiului. 

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

Fig. 9. Frecvenţele relative de apariție a tipurilor     
de circulaţie, determinate cu catalogul WLK cu       
40 tipuri, pentru fiecare regiune din Romania 

(regiunea 1 – a, regiunea 2 – b, regiunea 3 – c si 
regiunea 4 – d) pentru intervalul 1983-2012. 
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În ceea ce priveşte circulaţia din 
troposfera joasă şi medie, dominante sunt 
circulaţiile sud-vestice şi nord-vestice în regim 
anticiclonic. Această dominanţă poate fi 
explicată prin faptul că WLK determină direcţia 
de curgere a fluidului atmosferic utilizând vântul 
de la nivelul de 700 hPa, nivel la care munții nu 
mai acționează ca o barieră, ca în cazul 
circulaţiilor de la suprafaţă (altitudinea maximă 
a Munţilor Carpaţi fiind de 2544 m.a.s.l.). Şi în 
acest caz, ca şi în cazul circulaţiilor de la 
suprafaţă, curgerea are loc în regim anticiclonic. 
Cu privire la caracterul umed sau uscat al masei 
de aer, pentru regiunea 3 (din interiorul arcului 
carpatic) masa de aer este cel mai adesea uscată, 
iar pentru celelalte regiuni, masa de aer este 
umedă. Pentru a explica acest rezultat, luăm în 
considerare faptul că umiditatea atmosferei este 
concentrată în straturile inferioare ale tropo-
sferei, astfel încât regiunea 3, situată la 
„adăpostul” Munţilor Carpaţi care împiedică 
pătrunderea maselor de aer cu conţinut ridicat   
de vapori de apă dinspre Marea Mediterană,  
este în mod evident, în situații de regim 
anticiclonic, mai uscată. Este ştiut faptul că 
asocierea dintre umiditate și temperaturile 
ridicate este responsabilă de accentuarea 
disconfortului termic resimţit de organismul 
uman. Circulaţiile nord-vestice în regim antici-
clonic (atât cele cu caracteristica masei de aer 
umedă, cât şi uscată) totalizează 26% din 
cazurile cu val de căldură pentru regiunea 1, 
41% pentru regiunea 2, 28% pentru regiunea 3  
şi 36% pentru regiunea 4. Şi în cazul 
circulaţiilor sud-vestice în regim anticiclonic, 
fără a lua în considerare caracterul uscat sau 
umed al masei de aer, acestea totalizează 30% 
pentru regiunea 1, 26% pentru regiunea 2, 31% 
pentru regiunea 3 şi 24% pentru regiunea 4. 
Această analiză susţine algoritmul de divizare a 
teritoriului României în patru zone distincte şi 
evidenţiază impactul diferit al circulaţiilor 
pentru fiecare regiune.  

Aşa cum pentru catalogul GWT au fost 
prezentate configuraţiile spaţiale pentru circula-
ţiile dominante din timpul valurilor de căldură, 
şi pentru catalogul WLK cu 40 de tipuri de 
circulaţie, tipurile dominante sunt reprezentate 
în figura 10. Analizând figura 10a observăm că 
pentru tipul sud-vestic anticiclonic, atât în 
troposfera joasă, cât şi în cea medie se extinde 
dorsala anticiclonului nord-african, astfel are loc 
advecţia de aer cald din nordul Africii, situaţie 
tipică pentru valurile de căldură din România, 
iar circulaţia (determinată din direcţia dominantă 

a vântului la 700hPa) este predominant sud-
vestică. 

 
a) 

 
b) 

Fig. 10. Tipurile de circulaţie sud-vestică (a) şi nord-
vestică (b) în regim anticiclonic, determinate cu 

catalogul WLK cu 40 tipuri de circulație (cu culori 
este reprezentată înălţimea de geopotenţial de la    

925 hPa [damg], liniile continue reprezintă înălţimea 
de geopotenţial de la 500 hPa[damg], iar săgeţile 

reprezintă viteza vântului la 700 hPa[m/s]). 
 

În ceea ce priveşte tipul de circulaţie 
nord-vestică în regim anticiclonic, se observă 
aceeaşi dorsală, atât în troposfera joasă, cât şi în 
cea medie, ca şi în cazul tipului sud-vestic 
anticiclonic, doar că, în acest caz această dorsală 
este mult mai extinsă, cuprinzând tot sudul 
continentului european. Din analiza vântului la 
700hPa se observă direcţia dominantă nord-
vestică. Cele două situaţii prezentate sunt 
responsabile pentru apariția a mai mult de două 
treimi din valurile de căldură din România. 

 
4.  CONCLUZII 

 
Scopul lucrării a fost acela de a stabili legătura 
dintre valurile de căldură din România şi 
mecanismele la scară mare responsabile de 
apariţia acestora. În vederea atingerii acestui 
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obiectiv, au fost analizate 2144 valuri de  
căldură înregistrate la cele 105 staţii meteo-
rologice de pe teritoriul României. Pentru a 
defini pragul de caniculă, teritoriul României a 
fost împărţit în patru zone cu climat diferit, 
influenţat de Munţii Carpaţi şi de Marea Neagră. 
Pentru fiecare regiune au fost făcute distribuţiile 
statistice ale mediei temperaturilor maxime şi 
ale mediei maximelor lunare absolute. Luând în 
considerare percentila de 90 au fost stabilite 
pragurile valului de căldură pentru fiecare 
regiune. Considerând aceste praguri, au fost 
identificate 2144 cazuri cu o durată de cel  puţin 
3 zile.  S-au calculat frecvenţele de apariţie a 
tipurilor de circulaţie din timpul valurilor de 
căldură, tipuri de circulaţie ce au fost 
determinate cu cele   două cataloage, GWT     
(cu 18 tipuri) şi WLK (cu 40 de tipuri), 
regenerate pentru un domeniu centrat pe 
România. Au fost identificate principalele 
tipologii sinoptice responsabile de apariţia 
valurilor de căldură în România. 

După efectuarea acestei analize, putem 
concluziona că principala formaţiune barică 
responsabilă de apariţia valurilor de căldură      
în România este dorsala anticiclonului azoric,  
ce se extinde peste Europa Centrală până în 
România. În altitudine, dorsala anticiclonului 
nord-african este extinsă peste sud-estul 
Europei, determinând o circulaţie sud-vestică   
în troposfera medie, circulaţie ce favorizează 
advecția de aer cald din nordul Africii. 
Deplasarea acestei dorsale către nord modifică 
direcţia de circulaţie sud-vestică în circulaţie 
nord-vestică. Deloc de neglijat sunt şi cazurile în 
care un anticiclon este centrat peste România, 
influenţând în mare măsură apariţia valurilor de 
căldură. 

Tipurile dominante de circulaţie determinate 
cu catalogul GWT sunt cele nord-estice şi 
nedefinite anticiclonice, iar cele determinate cu 
catalogul WLK sunt cele sud-vestice şi nord-
vestice în regim anticiclonic cu masa de aer atât 
uscată, cât şi umedă. 
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Rezumat: Acest studiu are ca obiectiv evaluarea evoluţiei viitoare a temperaturii şi precipitaţiilor 
lunare, cu impact asupra proceselor hidrologice ce determină debitele în bazinul Bârlad. Pentru 
aceasta au fost folosite rezultatele cele mai recente ale modelelor climatice regionale şi globale, 
obţinute graţie iniţiativei EURO-CORDEX, în condiţiile noilor scenarii de concentraţii ale gazelor 
cu efect de seră. Atât pentru datele de observaţii cât şi pentru cele extrase din baza de date EURO-
CORDEX (vizând climatul prezent şi scenariile RCP4.5 şi RCP8.5) au fost calculate medii 
multianuale. Pentru datele de observaţii, mediile multianuale au fost calculate în intervalul de 
referinţă 1971-2000, iar în cazul datelor de model, acestea au fost determinate pentru intervalele de 
timp 1971-2000, 2021-2050, 2071-2100. Pentru limitarea influenţei zgomotului climatic inerent 
fiecărui model global şi regional s-a calculat media multimodel, atât pentru cele două scenarii 
(RCP4.5 şi RCP8.5), cât şi pentru climatul prezent. Toate scenariile analizate (RCP4.5 şi RCP8.5) 
indică o creştere a valorii mediei multimodel a temperaturii, în toate lunile şi pentru ambele 
intervale analizate (2021-2050 şi 2071-2100 în raport cu 1971-2000). În cazul precipitaţiilor, 
semnalul schimbării în bazinul Bârlad apare mai ales în ultima perioadă a secolului XXI (2071-
2100), în condiţiile ambelor scenarii analizate (RCP4.5 şi RCP8.5). Aceste rezultate privind 
evoluţiile viitoare ale temperaturii şi precipitaţiilor în bazinul Bârlad au fost realizate în vederea 
estimării evoluţiei viitoare a debitelor la staţia Tecuci, staţie care reprezintă închiderea hidrologică 
a întregului bazin analizat. 
                                          
Cuvinte cheie: RCP, EURO-CORDEX, bazinul Bârlad, temperatură, precipitaţi 

 
 

1. INTRODUCERE 
 
Bazinul Bârlad reprezintă 17% din suprafaţa 
bazinului râului Siret - un afluent important al 
Dunării (fig. 1). În această zonă, precipitaţiile 
atmosferice reprezintă principala sursă de 
alimentare a resurselor de apă de suprafaţă şi 
subterane. Una din carcteristicile climatice 
locale specifice bazinului Bârlad este seceta 
meteorologică, ce se înregistrează relativ frec-
vent, mai ales în regiunile situate la mai puțin de 
200 m altitudine, din partea centrală şi sudică a 
bazinului, unde cantităţile de precipitaţii  anuale 
nu depăşesc în medie 500 mm (477.7 mm la 
Tecuci, 474.2 mm la Bârlad), iar temperaturile 
medii anuale sunt de peste 9°C (Sandu şi 
Mateescu, 2009; Minea şi colab., 2007). În acest 
context, schimbarea climei este de aşteptat să 
aibă un impact şi asupra resursei de apă. 
 Evaluările de impact climatic și 
dezvoltarea regională a strategiilor de adaptare 
la scară locală necesită analize bazate pe scenarii 
privind schimbările climatice, experimente 

numerice folosind modele climatice cu rezoluție 
spațială foarte fină și evaluarea robusteții 
rezultatelor lor în limitele incertitudinilor 
inerente. 
 

 
Fig 1. Poziţionarea bazinului  Bârlad (cu roz)  

pe teritoriul României, în raport cu bazinele mari 
(ilustrate în contur negru) 

 
Până în momentul de față, nu există 

evaluări detaliate ale impactului climatic în 
bazinul Bârladului, în condițiile noilor scenarii 
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Obiectivul principal al acestui studiu este 
evaluarea condiţiilor climatice prezente şi 
viitoare cu impact asupra proceselor hidrologice 
ce determină debitele în bazinul Bârlad, folosind 
rezultatele cele mai recente ale modelelor 
climatice regionale şi globale obţinute graţie 
iniţiativei EURO-CORDEX (Jacob şi 
colaboratorii, 2014), în condiţiile noilor scenarii 
RCP (Representative Concentration Pathways) 
de concentraţii ale gazelor cu efect de seră (van 
Vuuren şi colab., 2011). 
 
 
2. DATE ŞI METODE 
            
Folosind baza de date EURO-CORDEX au    
fost extrase şiruri de date lunare de temperatură 
şi precipitaţii pentru bazinul Bârlad (care are 
închiderea hidrologică la staţia Tecuci), atât 
pentru climatul prezent (1971-2000), cât şi 
pentru proiecţiile viitoare (RCP4.5 şi RCP8.5) 
corespunzătoare intervalelor 2021-2050 şi 2071-
2100 pentru modele globale şi regionale 
prezentate în Tabelul 1.  
 
Tabel 1.  Modelele regionale şi centrele de 
modelare la care au fost rulate, din baza de date 
CORDEX 

 

Centrul 
de 

modelare 

Modelul 
regional 
(RCM) 

Modelul global 
(GCM) 

Membrul 
ansamblului

CLMcom CCLM4-8-17 MPI-ESM-LR r1i1p1 

DMI HIRHAM5 
ICHEC-EC-

EARTH 
r3i1p1 

KNMI RACMO22E 
ICHEC-EC-

EARTH 
r1i1p1 

MPI-CSC REMO2009 MPI-ESM-LR r1i1p1 

SMHI RCA4 
ICHEC-EC-

EARTH 
r12i1p1 

 
Datele extrase au fost mediate spaţial      

pe tot bazinul studiat. Modelele globale folosite 
în studiul nostru  fac parte din ansamblul de  
date simulate CMIP5. În arhiva de date CMIP5, 
rezultatele modelelor au acoperire globală, cu o 
rezoluţie spaţială de aproximativ 1°x1°. Această 
rezoluţie spaţială este potrivită pentru analize la 
scară mare; însă pentru studiile regionale 
rezoluţia aceasta nu este îndeajuns de fină pentru 
caracterizarea detaliată a proceselor locale. 

Pentru a rezolva acestă problemă pot fi folosite 
modele climatice regionale, ca de exemplu    
cele din programul CORDEX (COordinated 
Regional Climate Downscaling EXperiment). 
Ca parte a cadrului CORDEX, inițiativa EURO-
CORDEX oferă proiecţii climatice regionale 
pentru Europa la rezoluțiile de 50 km (44-EUR) 
și 12.5 km  (EUR –11). În acest studiu, vom 
folosi primele rezultate cu rezoluție foarte fină 
(EUR-11) a simulărilor climatice viitoare 
furnizate de programul EURO-CORDEX. 

 Scenariile RCP (Representative Concen-
tration Pathways), folosite şi în acest studiu, 
simulează forcingul radiativ datorat concen-
traţiei crescute a gazelor cu efect de seră pentru 
perioada 2006-2100 raportându-se la perioada 
preindustrială (înainte de anul 1750). Un 
scenariu RCP reprezintă evoluţia temporală a 
creşterii concentraţiei gazelor cu efect de seră în 
perioada 2006-2100, preconizând că la sfârşitul 
perioadei – adică în 2100 – forţajul radiativ 
datorat acestei concentraţii crescute de gaze cu 
efect de seră, va ajunge la 2.6W/m² (pentru 
RCP2.6), 4.5W/m² (pentru RCP4.5), 6W/m² 
(pentru RCP6) respectiv 8.5W/m² (pentru 
RCP8.5) (fig. 2). 

 

 
Fig.  2. Dependenţa temporală a forţajului radiativ 

(în W/m²) a celor patru scenarii RCP 
 (după van Vuuren şi colab., 2011) 

 

Pentru a vedea cât de bine simulează 
climatul prezent comportamentul sistemului 
climatic real, au fost folosite date zilnice de 
observaţie pentru bazinul Bârlad care are 
închiderea hidrologică la staţia Tecuci. Aceste 
date au fost extrase atât pentru temperatură cât  
şi pentru precipitaţii, în intervalul 1971-2000, 
din setul de date ROCADA creat în cadrul 
proiectului FP7-EURO4M. Acest set de date 
cuprinde valori zilnice şi are o rezoluţie spaţială 
de 0.1°x0.1°. Pentru o reprezentare simultană  a 
datelor de ieşire din modelele climatologice şi a 
celor observate în intervalul 1971-2000, acestea 
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din urmă au fost calculate ca medii lunare pe 
intervalul respectiv. 

Atât pentru datele de observaţii cât şi 
pentru cele extrase din baza de date EURO-
CORDEX (vizând climatul prezent şi scenariile 
RCP4.5 şi RCP8.5) au fost calculate medii 
multianuale. Pentru datele de observaţii,  
mediile multianuale au fost calculate în 
intervalul de referinţă 1971-2000, iar în cazul 
datelor de model, acestea au fost determinate 
pentru intervalele de timp 1971-2000, 2021-
2050, 2071-2100.   

Pentru limitarea influenţei zgomotului 
climatic inerent fiecărui model global şi  
regional s-a calculat media multimodel atât 
pentru cele două scenarii (RCP4.5 şi RCP8.5) 
cât şi pentru climatul prezent. Evidenţierea 
schimbării climatice folosind proiecţiile   
viitoare ale precipitaţiilor şi temperaturilor      
din bazinul Bârlad s-a realizat prin calculul 
diferenţelor dintre mediile multianuale ale 
scenariilor RCP4.5 şi RCP8.5 pe intervalele 
2021-2050 şi 2071-2100 şi media multianuală 
asociată climatului prezent pentru intervalul 
1971-2000. 

 
 

3. REZULTATE 
 
Analizând simultan mediile multianuale  
obţinute din datele de observaţie şi cele rezultate 
în urma calculării mediei multimodel pentru  
cele cinci modele regionale din baza de date 
EURO-CORDEX, se observă, că în general, 
ciclul sezonier al temperaturii observate este 
corect simulat de modele în perioada 1971-2000. 
În sezonul rece media multimodel simulează 
foarte bine temperatura observată. În prima parte 
a sezonului cald, apare o subestimare a valorilor 
observate, iar în cea de-a doua parte, o 
supraestimare (fig. 3).  
 

 
Fig. 3. Media multianuală a datelor de observaţii    

(cu roşu) şi a datelor multimodel (cu albastru) pentru 
câmpul de temperatură (°C) în intervalul 1971-2000 

Analiza rezultatelor modelelor regionale 
în comparaţie cu datele de observaţie (fig. 4) 
relevă importanţa folosirii mediei multimodel ce 
are ca scop înlăturarea zgomotului climatic 
asociat fiecărui model. Se poate observa că pe 
întreaga perioadă nu există un singur model care 
să simuleze perfect datele de observaţie. De  
exemplu, în lunile ianuarie, iulie, august şi 
decembrie, modelul RACMO22E, cuplat la 
modelul global ICHEC-EC-EARTH, simulează 
foarte bine datele de observaţie, în timp ce 
pentru lunile mai, iunie şi august observaţiile 
sunt reprezentate mai bine de modelul regional 
HIRHAM5. Există luni în care niciun model  
luat în parte nu reuşeşte să modeleze datele de 
observaţie. 

 

 
Fig. 4. Media multianuală a datelor de observaţii   
(cu linie), şi a fiecărui model în parte (coloane) 
pentru câmpul de temperatură (°C) în intervalul 

1971-2000 
 
 

În cazul precipitaţiilor, rezultatele 
obţinute în urma calculării mediei multimodel 
nu reproduc tot atât de bine ca în cazul 
temperaturii media multianuală observată pentru 
perioada 1971-2000. Acest lucru se datorează 
faptului că în cazul precipitaţiilor există o 
dependenţă mai mare de factorii locali. De 
exemplu, rezoluţia modelelor, chiar îmbunătăţită 
în cazul celor regionale, nu permite descrierea 
explicită a proceselor de convecţie care au loc  
la scara de un km. Totuşi, în linii mari, ciclul 
anual simulat al precipitaţiilor se apropie de 
ciclul observat, cu valori supraestimate în 
anotimpurile de iarnă, toamnă şi primăvară) şi 
subestimate în anotimpul de vară (fig. 5). 

Din cauza dependenţei foarte mari a 
câmpului de precipitaţii de factorii locali, acest 
parametru nu poate fi modelat de niciun  model 
luat în parte atât de bine încât să urmeze ciclul 
rezultat din media multianuală a datelor de 
observaţii. 
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Fig. 5. Media multianuală a datelor de observaţii    
(cu roşu), şi a datelor multimodel (cu albastru)  

pentru câmpul de precipitaţii (mm/lună) în intervalul 
1971-2000. 

 
De aceea este foarte utilă realizarea unei 

medii multimodel, pentru înlăturarea zgomotului 
climatic dat de particularităţile fiecărui model   
în parte. De exemplu modelul RCA4 în lunile 
noiembrie şi decembrie simulează relativ bine 
observaţiile, însă în toate celelalte luni ale  
anului subestimează sau supraestimează cu mult 
valorile observate (fig. 6). 

 

 
Fig. 6. Media multianuală a datelor de observaţii    
(cu linie), şi a fiecărui model în parte (coloane) 

pentru câmpul de precipitaţii (mm/lună) în intervalul 
1971-2000. 

 
 
Pentru evidenţierea influenţei schimbării 

climatice asupra evoluţiei viitoare a precipita-
ţiilor şi temperaturilor din bazinul Bârlad, s-a 
calculat diferenţa între mediile multianuale     
ale scenariilor RCP4.5 şi RCP8.5 pe intervalele 
2021-2050 şi 2071-2100 şi media multianuală   
a climatului prezent (1971-2000). Această 
diferenţă, în câmpul de temperatură arată o 
încălzire mai puternică în lunile de iarnă şi de 
vară. Această creştere a temperaturii poate        
fi observată cel mai bine analizând diferenţa 
temperaturii dintre scenariul RCP8.5 în inter-
valul 2071-2100 şi climatul prezent (fig. 7).  

În cazul acesta,  în anotimpul de iarnă se 
înregistrează o încălzire cu 5°C, iar vara cu 4°C. 

 
Fig. 7. Diferenţa temperaturii [°C] pentru scenariile 
RCP4.5 (a, b) şi RCP8.5 (c, d) din cele cinci modele 

(linii colorate) şi media multimodel (linia neagră)  
în intervalele 2021-2050 şi 2071-2100 faţă de 

perioada 1971-2000. 
 

Analizând comparativ diferenţele dintre 
scenariile RCP4.5 şi RCP8.5 şi climatul prezent  
pentru fiecare interval în parte se observă o 
creştere mai mare în câmpul de temperatură în 
cea de-a doua perioadă (2071-2100). Acest lucru 
se datorează faptului că începând cu cea de-a 
doua parte a secolului XXI, evoluţiile scenariilor 
analizate diverg din ce în ce mai mult din punct 
de vedere al concentraţiilor gazelor cu efect de 
seră, ceea ce determină diferenţe semnificative 
în forţajul radiativ asociat lor. Diferenţa dintre 
evoluţiile în prima şi în cea de-a doua perioadă a 
scenariului  RCP4.5 este de 1°C, în timp ce 
aceeaşi diferenţă pentru scenariul RCP8.5 este 
de 3°C (fig. 7). Totodată, marja de variaţie a 
valorilor termice simulate de fiecare model în 
raport cu media multimodel este mare în 
anotimpul rece. O explicaţie ar putea fi legată de  
faptul că variabilitatea climatică este, în general, 
mai accentuată iarna, iar modelele exprimă acest 
lucru. 
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CONCLUZII Analiza evoluţiilor viitoare ale mediilor 
multianuale ale cantităţii de precipitaţii în 
condiţiile scenariilor analizate sugerează o 
scădere a valorilor acestora începând cu luna 
aprilie, până în luna august, acest semnal      
fiind foarte intensificat spre sfârşitul secolului 
XXI în condiţiile  scenariului RCP8.5 raportat  
la climatul prezent (fig. 8). Incertitudinea în 
cazul precipitaţiilor este destul de mare pe tot 
parcursul ciclului anual, datorită dependenţei 
foarte mari de factorii locali şi rezoluţiei prea 
slabe a modelelor pentru acest tip de parametru. 

 
Modelele climatice regionale, analizate în 
această lucrare, reuşesc să reproducă relativ 
bine, atunci când mediile multimodel sunt folo-
site, ciclurile anuale ale cantităţii de precipitaţii 
şi mai ales ale temperaturii, în zona bazinului 
Bârlad, în condiţiile climatului prezent (1971-
2000). Acest fapt conferă un anumit grad de 
încredere analizei evoluţiilor viitoare ale precipi-
taţiilor şi temperaturii în domeniul analizat, în 
condiţiile scenariilor de schimbare a climei. 

 Toate scenariile analizate (RCP4.5 şi 
RCP8.5) indică o creştere a valorii mediei multi-
model a temperaturii, în toate lunile şi pentru 
ambele intervale analizate (2021-2050 şi 2071-
2100 în raport cu 1971-2000). Creşterea este 
mai accentuată în anotimpurile de vară şi iarnă, 
în condiţiile scenariului cu valoarea cea mai 
mare a concentraţiei gazelor cu efect de seră, în 
perioada de sfârşit a secolului XXI. Creşterea 
temperaturii ajunge până aproape de 5°C, pentru 
valoarea multianuală a lunii ianuarie corespun-
zătoare perioadei 2071-2100, în condiţiile scena-
riului RCP8.5. Cea mai mare creştere, de 4.3°C, 
vara, se înregistrează pentru valoarea multi-
anuală a lunii august a perioadei 2071-2100, în 
condiţiile scenariului RCP8.5. 

 

În cazul precipitaţiilor, semnalul schim-
bării în bazinul Bârlad apare mai ales în ultima 
perioadă a secolului XXI (2071-2100), în condi-
ţiile ambelor scenarii analizate (RCP4.5 şi 
RCP8.5).  Cea mai mare reducere în valoarea 
multianuală a precipitaţiilor, de până la 17%, 
apare în luna august în condiţiile scenariului 
RCP8.5, pentru intervalul 2071-2100.  

Aceste rezultate privind evoluţiile viitoare 
ale temperaturii şi precipitaţiilor în bazinul 
Bârlad au fost realizate în vederea estimării 
evoluţiei viitoare a debitelor la staţia Tecuci, 
staţie care reprezintă închiderea hidrologică a 
întregului bazin analizat. Studii care să cupleze 
informaţiile climatice cu impactul lor hidrologic 
sunt foarte importante pentru evaluarea resur-
selor de apă în condiţiile schimbării climei din 
perspectiva planificării adaptării şi a unei dez-
voltări durabile. 

Fig. 8.  Diferenţa precipitaţiilor [%]  
pentru scenariile RCP4.5 (a, b) şi RCP8.5 (c, d) din 

cele cinci modele (linii colorate) şi media multimodel 
(linia neagră) în intervalele 2021-2050 şi 2071-2100 

faţă de perioada 1971-2000. 
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Rezumat: Sezonul de iarnă 2013-2014 a fost mult mai cald faţă de medie şi cu precipitaţii reduse. 
Prezentul studiu de caz reprezintă singurul interval al acestei ierni în care s-au înregistrat 
precipitaţii însemnate la staţiile din cadrul CMR Transilvania-Sud, atât în zonele joase, cât şi în 
cele montane, ducând la depunerea unui strat semnificativ de zăpadă. În intervalul studiat au fost 
emise informări şi atenţionări de scurtă durată. Cazul studiat poate fi încadrat în categoria unei 
ciclogeneze orografice de tip carpatic: contactul dintre partea nordică a depresiunii mediteraneene 
şi partea sud-vestică a anticiclonului est-european a determinat apariţia şi evoluţia unor mici 
turbioane ciclonice deasupra Transilvaniei, Olteniei şi Munteniei de vest. 

  
Cuvinte cheie: ciclogeneză, orografică,  turbion 

 

 
 
1. INTRODUCERE 
 
Regiunea Transilvania-Sud (fig. 1) este situată 
în centrul ţării, având un relief alcătuit 
predominant din dealuri şi podişuri, fiind 
înconjurată de zone montane, dintre care cea 
mai înaltă este cea a Carpaţilor Meridionali, 
situată în sud. Prezenţa lanţurilor montane 
influenţează procesele circulaţiei atmosferice 
prin modificarea traiectoriilor ciclonilor şi a 
fronturilor care despart masele de aer cu 
caractere diferite, determinând importante 
schimbări ale vremii, nu numai în regiunile 
muntoase şi centrale, ci şi în cele periferice. 
Datorită munţilor, procesele circulaţiei şi 
caracteristicile vremii legate de acestea nu se 
dezvoltă simultan şi cu aceeaşi intensitate în 
regiunile situate de o parte şi de alta a 
Carpaţilor.  

Prezenţa depresiunilor intramontane şi 
intracolinare (în special cele din estul 
Transilvaniei) favorizează apariţia inversiunilor 
termice, ceea ce conduce la realizarea unor 
valori termice minime scăzute şi a apariţiei ceţii 
de inversiune. 

În luna ianuarie se înregistrează cele mai 
scăzute temperaturi minime, ca urmare a 
persistenţei maselor de aer continental polar ce 
acoperă, în această perioadă a anului, jumătatea 
estică a Europei. Cu toate că nebulozitatea este 
destul de accentuată şi sunt zile în şir în care 
cerul se menţine acoperit, din punct de vedere 
pluviometric luna ianuarie este  destul  de săracă 

 

Fig. 1.  Regiunea Transilvania-Sud 
 
în precipitaţii (sub 40 mm) datorită prezenţei 
anticiclonului est-european, temperaturile 
coborâte ducând la scăderea conţinutului în 
vapori de apă al maselor de aer1. Doar în anii în 
care activitatea ciclonilor mediteraneeni este 
deosebit de intensă, favorizând pe intervale mai 
lungi circulaţia aerului umed dinspre bazinul 
Mării Mediterane, în această lună de iarnă se pot 
înregistra cantităţi mari de precipitaţii. Pentru 
Transilvania, foarte importante sunt traiectoriile 
pe care se înscriu aceşti cicloni, traiectorii 
dictate de contextul sinoptic european, 
distribuţia precipitaţiilor fiind impusă de relieful 
variat al zonei. 
 

                                                           
1 ANM, (2008), Clima României, Ed. Academiei 

Române 
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Iarna 2013-2014 a fost mai caldă decât   
în mod obişnuit şi săracă în precipitaţii, 
deoarece la sol acţiunea Anticiclonului Est-
european sau a dorsalei acestuia peste continent 
a fost modestă. Anticiclonul azoric s-a extins 
deseori spre estul şi sud-estul continentului, 
dorsala acestuia influenţând România,  
acţionând ca un muson și determinând încălziri 
ale vremii. Datorită contactului dintre formaţi-
unile barice care au acţionat în sud-estul 
continentului, direcţia medie a vântului a fost 
predominant sud-vestică şi sudică, favorizând 
advecţia aerului cald dinspre bazinul Mării 
Mediterane. Regimul pluviometric deficitar      
s-a datorat acţiunii modeste în zona ţării noastre 
a ciclonilor mediteraneeni, înregistrându-se 
abateri negative faţă de mediile climatologice.  

În luna ianuarie, stratul de zăpadă a fost 
mai redus decât în mod obişnuit în majoritatea 
zonelor, atât joase, cât şi montane. Numărul 
zilelor cu sol acoperit de zăpadă a fost mai 
scăzut faţă de mediile multianuale la toate 
staţiile, deoarece valorile de temperatură au   
fost ridicate, iar zăpada s-a topit. Caracterul mai 
cald al acestei ierni şi implicit al lunii ianuarie, 
s-a regăsit şi în numărul zilelor cu precipitaţii 
solide şi lichide, ca şi cel al zilelor cu îngheţ, de 
iarnă şi geroase. În luna ianuarie, cu valori 
termice ridicate, numărul zilelor cu precipitaţii 
solide a fost deficitar, iar cel al precipitaţiilor 
lichide excedentar la circa 50% din staţii. 

 
 

2. DATE ŞI METODE 
 

Pentru studiul de caz din perioada 24-27 
ianuarie 2014 au fost folosite date de observaţie 
(hărţi sinoptice, imagini satelitare, hărţi la 
mezoscară, observaţii meteorologice de la 
staţiile CMR Transilvania-Sud), dar şi ieşiri ale 
modelelor numerice de prognoză, pentru a 
urmări dacă acestea au estimat corect cantităţile 
de precipitaţii pentru intervalul menţionat. 

 A fost interpretat contextul sinoptic 
generator al elementelor de vreme diagnosticate, 
prin analiza câmpului baric de la nivelul solului, 
a geopotenţialului de la nivelul 500 hPa, 
temperaturii de la nivelul 850 hPa şi umezelii 
relative de la 1000 hPa, folosind hărţile de la 
Centrul European ECMWF, iar pentru analiza    
la mezoscară ieşiri ale modelului de arie  
limitată ALARO. Au fost folosite date de  la 
staţiile meteorologice din regiunea Transilvania-
Sud. 

 

3.   REZULTATE 
 
Caracterizarea vremii în Transilvania în 
intervalul 24-27 ianuarie 2014 

În prima zi a intervalului, vremea a fost 
mai caldă decât normalul termic al perioadei, 
exceptând estul zonei. Cerul s-a acoperit treptat  
şi pe arii extinse s-au semnalat predominant 
ninsori, la munte a nins. Cantităţile de apă au 
depăşit izolat 10 l/mp în masivul Făgăraş     
(17.4 l/mp la Bâlea-Lac). Vântul a prezentat  
intensificări locale noaptea, viscolind zăpada în 
masivul Făgăraş (rafale de 26 m/s la Bâlea-Lac), 
dar şi în zona joasă: 23 m/s la Boiţa, 21 m/s la 
Sibiu, 18 m/s la Târgu Secuiesc. Izolat s-a depus 
polei în judeţul Harghita. 

 

În 25-26 ianuarie vremea s-a răcit şi a 
fost închisă. Pe arii extinse a nins, ninsorile au 
avut şi caracter de aversă. Cantităţile de apă au 
depăşit local 10 l/mp (maxim 26,6 l/mp la 
Bâlea-Lac). În 26 ianuarie doar izolat s-au mai 
înregistrat cantităţi de peste 10 l/mp (16.9 l/mp 
la Bâlea-Lac). Vântul a prezentat intensificări 
locale în 25 ianuarie, cu rafale maxime de până 
la 24 m/s la Lăcăuţi, iar în zonele joase până la 
20 m/s la Făgăraş. În 26 ianuarie, vântul a mai 
prezentat intensificări doar în masivul Făgăraş.  

Temperaturile minime (din noaptea de 
25/26 ianuarie) au coborât până la –11,1°C la 
Întorsura Buzăului, iar cea mai coborâtă maximă 
în data de 25 ianuarie a fost  de –8.2°C la Târgu 
Secuiesc. În noaptea de 26/27 ianuarie, izolat în 
judeţul Covasna,  indicele de răcire a coborât 
sub pragul de alertă de –18°C.  

 

În 27 ianuarie vremea a fost în general 
închisă. Pe arii extinse în judeţele Mureş, 
Covasna şi Harghita şi izolat în rest a nins    
slab. Izolat în judeţul Covasna indicele de   
răcire a coborât sub –18°C. Temperaturile 
minime au coborât până la –10,4°C la Întorsura 
Buzăului, iar cele maxime au fost cuprinse   
între –5.3°C la Întorsura Buzăului, şi 0°C la 
Alba-Iulia şi Câmpeni. În urma ninsorilor, în 
data de 27 ianuarie ora 06:00 UTC, faţă de    
data de 24 ianuarie ora 18:00 UTC, s-a 
înregistrat o creştere a stratului de zăpadă la 
munte cu: 54 cm la Bâlea-Lac, 31 cm la Lăcăuţi, 
29 cm la Fundata, 39 cm la Predeal, 37 cm la 
Bucin, iar  în zonele joase s-au depus 38 cm      
la Miercurea-Ciuc, 43 cm la Întorsura Buzăului, 
27 cm la Târgu Mureş, 29 cm la Joseni, 20 cm  
la Boiţa. 
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Încă din data de 23 ianuarie 2014 a fost 
emisă o informare valabilă pentru intervalul 
24.01.2014 ora 18:00 – 26.01.2014 ora 12:00, 
privind răcirea accentuată a vremii şi ninsorile 
viscolite din ,,Oltenia, Muntenia, cea mai mare 
parte a Dobrogei, în sudul Moldovei, precum    
şi în zona Munţilor Banatului, a Carpaţilor 
Meridionali şi de Curbură", (fig. 2a). 

În data de 24 ianuarie ora 09:30 s-a     
emis o avertizare cod portocaliu, valabilă în 
intervalul 24 ianuarie, ora 18:00 – 26 ianuarie 
ora 18:00, privind fenomenul de viscol, pentru 
judeţe din Oltenia şi Muntenia, iar pentru 
regiunea noastră avertizare cod galben pentru 
judeţele Sibiu, Braşov şi Covasna privind 
ninsori viscolite în zona Carpaţilor Meridionali 
şi de Curbură (fig. 2b). 

24 ore mai târziu, în dimineaţa zilei de   
25 ianuarie, avertizarea a fost actualizată pentru 
intervalul 25 ianuarie, ora 09:30 – 26 ianuarie, 
ora 22:00, privind aceleaşi fenomene extreme: 
fenomenul de viscol în Oltenia Muntenia, 
Dobrogea şi sudul Moldovei – fiind instituit cod 
portocaliu – iar pentru Transilvania s-a menţinut 
cod galben în cele 3 judeţe: Sibiu, Braşov şi 
Covasna menţionându-se zona Carpaţilor 
Meridionali şi de Curbură. În 25 ianuarie ora 
19:00 avertizarea a fost actualizată pentru 
intervalul 25 ianuarie, ora 19:00 – 26 ianuarie, 
ora 22:00, în care judeţul Sibiu a ieşit de sub 
incidenţa codului galben (fig. 2c). 

 
Contextul sinoptic general  
 
În 24 ianuarie ora 00 UTC, la nivelul 

solului, s-a evidenţiat un culoar depresionar, 
extins din nord-vest spre sud-estul continentului, 
existent între ciclonul islandez (cu nucleu  în 
locul de origine) şi ciclonul mediteraneean, al 
cărui nucleu de 1012,5 mb era evidenţiat        
în Golful Genova. Sud-vestul Europei s-a     
aflat sub influenţa dorsalei anticiclonului   
azoric. Ţara noastră s-a aflat iniţial sub influenţa 
dorsalei anticiclonului est-european, al cărui 
nucleu de 1035 mb era situat în nord-estul 
continentului. În cursul zilei de 24 ianuarie, 
dorsala anticiclonului s-a retras pe estul ţării și   
a avut loc scăderea presiunii datorită deplasării 
rapide şi adâncirii ciclonului mediteraneean 
deasupra Mării Adriatice. Acesta a atins valori 
de 1000 mb în data de 25 ianuarie ora 00 UTC  
şi a transportat spre ţara noastră aer cald şi umed 
dinspre bazinul Mării Mediterane (fig. 3a). 

    

 

   a) 
  

   b)  
 

   c) 

Fig. 2. Hărţile de atenţionare/reactualizare 
atenţionare cod galben emise de CNPM pentru 

perioada 24-26.01.2014 
 
În altitudine, la nivelul de 500 hPa, în 

cursul zilei de 24 ianuarie, talvegul aferent 
ciclonului islandez s-a extins spre bazinul Mării 
Mediterane, izolând în cadrul acestuia deasupra 
Italiei un nucleu rece de 536 dmgp şi 
temperatură –28°C (fig. 3b) şi un alt nucleu  
rece (536 dmgp, temperatură –38°C) deasupra 
Poloniei. Circulaţia la nivelul zonei de interes, 
iniţial vestică a devenit sudică, ţara noastră       
s-a aflat pe partea ascendentă a talvegului în 
data de 25 ianuarie ora 00 UTC. În această 
situaţie, câmpul de geopotenţial a oscilat în jurul 
valorii de 544 dmgp, iar temperatura la acest 
nivel a marcat iniţial o creştere de 4°C (de la     
–28°C la  –24°C), (fig. 3 b). 
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a) 
 

 
 

b) 

Fig. 3.  Model ECMWF –Analiza: a) Presiunea la 
nivelul solului; b) topografia absolută la 500hPa 
(dmgp, linii negre), temperatura la 500 hPA  (°C; 

linii întrerupte), în data de 24.01.2014 şi 25.01.2014 
ora 00:00 UTC 

În cursul zilei de 24 ianuarie, ora 12:00   
şi 18:00 UTC în imaginile satelitare MSG-
Airmass RGB 0018 (fig. 4 a şi b) se pot observa 
următoarele: 

♦ în zona posterioară a ciclonului 
mediteraneean în nuanţe roşiatice: pătrunderea 
de aer uscat stratosferic responsabilă de 
susţinerea procesului de ciclogeneză din 
straturile joase ale troposferei; 

♦ în nuanţe de alb: sistemele noroase ale 
fronturilor aferente ciclonului, iar în vestul ţării 
pătrunderea frontului cald; 

♦ în nuanţe de albastru: masa de aer rece 
pe Moldova, estul Munteniei şi Dobrogea. 

 

 
a) 

 
b) 

Fig. 4.  MSG-Airmass RGB 0018  
(harta maselor de are şi sistemele noroase), 

presiunea la sol (linii negre) şi geopotenţialul la 
nivelul de 500 hPa (linii verzi) din 24.01.2014 ora 

12:00 şi 18:00 UTC 
 

În cursul zilei de 25 ianuarie ora        
12:00 UTC, la nivelul solului s-a evidenţiat o 
creştere în câmpul baric peste Europa centrală, 
prin crearea unui brâu anticiclonic între antici-
clonul azoric şi cel est-european, întrerupând 
pentru 24 de ore (25-26.01.2014 ora 00:00 UTC) 
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culoarul depresionar existent la începutul inter-
valului studiat. Prezenţa dorsalei anticiclonului 
est-european deasupra Moldovei şi creşterea 
presiunii la nivelul Europei centrale determină 
încadrarea ciclonului meditereanean pe o traiec-
torie transbalcanică 2b (după C. Şorodoc, 1962), 
prin ″poarta, larg deschisă spre sud, dintre 
culmile muntoase dispuse în evantai ale sudului 
Greciei şi Bulgariei şi mările din jur″ 2, sudul, 
vestul şi centrul ţării fiind influenţate de nordul 
vastei arii depresionare de origine meditera-
neană (fig. 5 a). 

În altitudine, la nivelul mediu de 500 hPa, 
ţara noastră s-a aflat pe partea ascendentă a 
talvegului orientat nord-sud, extins până în 
bazinul estic al Mării Mediterane, geopotenţialul 
scăzând uşor spre 540 dmgp, iar temperatura 
scade din nou la valoarea de –28°C (fig. 5 b). 

În cursul zilei de 26 ianuarie, prin 
retragerea dorsalei anticiclonului est-european 
spre nord-estul continentului şi a dorsalei antici-
clonului azoric deasupra Peninsulei Iberice, are 
loc refacerea culoarului depresionar din nord-
vestul către sud-estul Europei. Câmpul baric se 
menţine scăzut la nivelulul Transilvaniei (1010-
1015 mb), iar gradientul baric orizontal existent 
în estul zonei scade cu 5 hPa ajungând la valori 
de 7,5 hPa (fig. 6). 

În altitudine, la nivelul de 500 hPa 
geopotenţialul se menţine scăzut (540 dmpg), 
talvegul islandez fiind extins până în sud-estul 
continentului, şi-a păstrat orientarea nord-sud. În 
data de 27 ianuarie, ora 00:00 UTC, în cadrul 
talvegului s-a reidentificat un nucleu rece de  
536 dmgp şi temperatură de –28°C deasupra 
Greciei. Axul vertical al ciclonului mediteranean 
de presiune 995 mb era înclinat spre vest, 
indicând stadiul matur al ciclonului (fig. 7). 

În cursul zilei de 27 ianuarie, datorită 
retragerii celor doi anticicloni (azoric şi est-
european) spre locurile de origine, cea mai mare 
parte a Europei s-a aflat sub influenţa unei vaste 
arii depresionare, în care s-a identificat: ciclonul 
islandez, cu nucleu de 965-970 mb în deplasare 
spre Marea Britanie, un nou ciclon meditera-
neean de 1005 mb poziţionat deasupra Mării 
Adriatice şi vechiul ciclon mediteraneean ajuns 
deasupra Mării Negre (997.5-1000 mb). Ţara 
noastră s-a aflat de asemenea în câmp 
depresionar, presiunea fiind în creştere de la 
1005 mb la 1010 mb, (fig. 8a). 

                                                           
2 Ion-Bordei E., (2009), Rolul lanţului alpino-

carpatic în evoluţia ciclonilor mediteraneeni 

În altitudine, s-a menţinut talvegul 
orientat nord-vest spre sud-estul continentului 
asociat depresiunii islandeze, geopotentialul 
având valori de 536-540 dmgp (fig. 8 b). 

 

 

 
a) 

 

 
b) 

Fig. 5.  Model ECMWF –Analiza: a) Presiunea la 
nivelul solului; b) topografia absolută la 500hPa 

(dmgp, linii negre), temperatura la 500 hPA (°C; linii 
întrerupte), în data de 25.01.2014 ora 12:00 UTC şi 

26.01.2014 ora 00:00 UTC 
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Fig. 6.  Model ECMWF –Analiza: Presiunea la 
nivelul solului în data de 26.01.2014 ora 12 UTC şi 

27.01.2014 ora 00 UTC 
 

 
 

 

Fig. 7.  Model ECMWF –Analiza: topografia 
absolută la 500 hPa (dmgp, linii negre), temperatura 

la 500 hPA (°C; linii  întrerupte), în data de 
26.01.2014 ora 12:00 UTC şi 27.01.2014 ora  

00:00 UTC 

 
 

 
a) 

 

 
 

 
b) 

Fig. 8. Model ECMWF – Analiza: a) Presiunea la 
nivelul solului în data de 27.01.2014 – 12:00 UTC   
şi 28.01.2014 – 00:00 UTC; b)  topografia absolută  

la 500hPa (dmgp, linii negre), temperatura la         
500 hPA (°C; linii întrerupte), în data de 27.01.2014 

ora 12:00 UTC şi 28.01.2014 ora 00:00 UTC 
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Situaţia la mezoscară 24 ianuarie    
2014 ora 00:00 UTC –  26 ianuarie 2014 ora    
00:00 UTC 

 
Din analiza modelului ALARO, din data 

de 24 ianuarie ora 00:00 UTC, se observă 
pătrunderea aerului rece polar continental în 
nordul şi estul ţării, determinată de extinderea 
dorsalei anticiclonului est-european spre ţara 
noastră, presiunea fiind de 1020 mb în centrul 
ţării şi de 1024 mb în nordul Bucovinei. În 
cursul zilei de 24 ianuarie, presiunea atmosferică 
a scăzut la valori de 1014 mb în centrul ţării şi 
de la valori de 1018 mb la 1012 mb în vest,  
datorită ciclonului mediteraneean ajuns la acea 
dată deasupra Mării Adriatice. Contactul dintre 
cele două formaţiuni barice s-a realizat pe 
centrul ţării (fig. 9). În Moldova datorită 
extinderii dorsalei anciclonice are loc creşterea 
presiunii, izobara de 1024 mb era localizată în 
estul Moldovei. 

Până în 25 ianuarie ora 00:00 UTC      
(fig. 9), presiunea atmosferică a scăzut treptat în 
vestul ţării, unde s-a izolat un turbion ciclonic de  
1008 mb. În sectorul extracarpatic, masa de aer 
rece continental polar, în deplasare de la nord    
la sud peste Moldova, a aderat strâns la     
flancul muntos şi a determinat ascendenţa 
aerului cald din sudul Moldovei şi din Câmpia 
Română. Contactul dintre dorsala anticiclonului           
est-european şi zona de presiune scăzută 
,,mulându-se" de-a lungul arcului Carpatic, 
gradientul baric orizontal a fost foarte accentuat 
(10 mb) deasupra Carpaţilor Orientali, iar între 
estul ţării şi Transilvania gradientul baric a avut 
valori de 14 mb.  

Analiza modelului ALARO, din 25 ianu-
arie orele 06:00 UTC şi 12:00 UTC, surprinde 
pătrunderea lobului vestic pericarpatic, ajutat   
de creearea brâului anticiclonic (între antici-
clonul azoric şi cel est-european, figura 3a şi 5a) 
pe centrul Europei. Se observă înlocuirea aerului 
maritim tropical de către  aerul polar continental  
în vestul şi sud-vestul ţării, creşterea presiunii de 
la valori de 1010 mb la 1014 mb    şi izolarea 
turbionului ciclonic de 1010 mb deasupra 
Munţilor Apuseni (fig. 10). 

Pe harta României din 25 ianuarie ora 
06:00 UTC, trasată din mb în mb, au fost 
identificate două nuclee ciclonice, de 1007 mb, 
unul poziţionat în vestul ţării şi altul în Oltenia 
(1009 mb), presiunea în nordul Moldovei fiind 
ridicată (1025 mb), 1020 mb înregistrându-se în 
sudul Podişului Moldovei. 

 
 

  
 

 

Fig. 9.  Analiza la sol din modelul ALARO  din      
24 ianuarie ora 00:00 si  12:00 UTC; 25 ianuarie    

ora 00:00 UTC (presiunea, temperatura) 

 

Valorile termice au fost de –13...–9°C în 
Moldova, –4...+2°C în vest, –8…+1°C în 
Transilvania, –8...–4°C e în Muntenia, –5...0°C 
în Oltenia. Vântul a prezentat intensificări în 
sudul şi estul Transilvaniei, dar  şi la munte, cu 
rafale de 26 m/s la Bâlea-Lac, 23 m/s la Boiţa, 
21 m/s la Sibiu, 18 m/s la Târgu Secuiesc. 
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Fig. 10.  Analiza la sol din modelul ALARO  din 
25.01 orele 06:00 şi  12:00 UTC (presiunea, 

temperatura) 
 
 
În estul Olteniei viteza vântului a avut 

valori de până la 15 m/s din sector nord-estic,  
iar în Moldova din sector nordic, de 12,5 m/s 
(fig. 11).  

Pe harta României din 25 ianuarie de la 
ora 12:00 UTC, s-au regăsit cele două nuclee 
ciclonice: de 1009 mb deasupra Munţilor 
Apuseni şi de 1008 mb în vestul Munteniei; 
presiunea la nivelul solului în Moldova a fost   
de 1025 mb, gradienul baric orizontal 
menţinându-se la valori ridicate (7-8 mb). 
Valorile termice s-au menţinut scăzute în cursul 
zilei: între –12...–8°C  în Moldova (indicând 
prezenţa aerului rece polar), –5...3°C în vest şi 
nord-vest, –10 şi 2 grade în Transilvania (cu  
cele mai scăzute valori în depresiunile din est),  
–9...–3°C în Muntenia şi –5...1°C în Oltenia. 
Vântul a prezentat intensificări locale de          
60 km/h, iar pe crestele montane din Carpaţii 
Meridionali şi Orientali a fost viscol puternic, cu 
rafale de peste 100 km/h. În sudul şi estul 

Munteniei şi pe arii restrânse în Dobrogea, 
viteza vântului a depăşit 80 km/h, viscolind 
ninsoarea şi determinând scăderea vizibilităţii 
sub 200, izolat chiar sub 50 m. În sudul 
Moldovei vântul a suflat din sector nordic, iar  
în estul Munteniei din sector nord-estic         
(fig. 12). 

 

 
 

 

Fig. 11. Presiunea atmosferică din mb în mb, 
fenomenele la nivelul Romaniei, în 25 ianuarie  

2014, orele 06:00  si 12:00 UTC 
 
 
Analiza modelului ALARO din 

25.01.2014 ora 18:00 UTC (figura 12) surprinde 
bine pătrunderea rece pericarpatică vestică3, 
presiunea marcând o creştere de 4-5 mb în 
vestul ţării, iar temperatura scăzând cu până la   
6 grade. Diferenţa în câmpul baric dintre lobul 
pericarpatic estic şi cel vestic a fost de 8 mb. 
Această situaţie, evidentă şi pe harta României 
trasată din mb în mb (fig. 13), a favorizat 
revitalizarea turbionului ciclonic de 1010-    
1012 mb deasupra Transilvaniei, determinând   
pe arii extinse ninsori care au avut şi caracter de 
aversă. 

 

                                                           
3 cf  Ion-Bordei E., (2009), Rolul lanţului alpino-

carpatic  în evoluţia ciclonilor mediteraneeni 
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Fig. 12. Modelul ALARO-analiza la sol din       
25.01 H18, 26.01 H00, 26.01 H06 UTC (presiunea, 

temperatura) 
 
 
În 26 ianuarie, ora 06:00 UTC – analiza 

modelului ALARO, 12 ore mai târziu, s-a 
remarcat o slăbire a lobului vestic pericarpatic, 
migrarea lentă spre vest a turbionului ciclonic de 
1012 mb, asociată cu activitatea mai intensă a 
lobului est-pericarpatic, iar câmpul termic la sol 
s-a uniformizat, marcând începutul procesului 

de ocludere la sol a turbionului ciclonic, care nu 
s-a finalizat deasupra Transilvaniei, ci în vestul 
ţării (fig. 12). 

 

 
 

 

Fig. 13 Presiunea atmosferică din mb în mb, 
fenomenele la nivelul României, din 25 ianuarie 

2014, ora 18:00 UTC şi 26 ianuarie, ora 00:00 UTC 
 

 
În ceea ce priveşte regimul termic din 

intervalul 23-26 ianuarie 2014, se remarcă 
pătrunderile reci pericarpatice care au dislocat 
lent aerul cald preexistent, la început în 
Muntenia şi Oltenia, apoi în Banat-Crişana şi 
cele din urmă în Transilvania, cu o întârziere de 
48 de ore faţă de Moldova. Aerul cald expulzat 
în înălţime a determinat ninsori pe arii extinse în 
regiunile enumerate. Pătrunderile reci au fost 
identificate şi de ieşirile modelului de arie 
limitată ALARO. În Câmpia de Vest a ţării, 
scăderea temperaturii s-a produs mai lent decât 
în Moldova şi a înregistrat o întârziere de 36 de 
ore faţă de pătrunderea rece pericarpatică estică 
(fig. 9 şi fig. 12). 

Realizat pe nord-estul Munteniei, 
contactul între dorsala anticiclonului est-
european şi nordul vastei depresiuni 
mediteraneene (în care a fost identificat un 
turbion ciclonic de 1008 mb în 25 ianuarie la ora 
12:00 UTC – figura 11), a determinat un 
gradient baric însemnat, de 10-12 mb. Contactul 
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între cele două mase de aer: rece de natură 
polară şi cald de natură mediteraneană, a 
determinat căderi abundente de zăpadă şi 
fenomenul de viscol în  sudul Moldovei, 
Muntenia, Dobrogea. 

Trasând din mb în mb hărţile reale de sol 
(fig. 11, 13) pe România, se confirmă  evoluţia 
dorsalei anticiclonului est-european şi a 
nucleelor ciclonice, gradientul baric intens în 
zona de contact, pătrunderile reci pericarpatice, 
contrastul termic între regiunile implicate şi 
diferenţele în câmpul baric, situaţie descrisă şi 
de ieşirile modelului ALARO. 

La nivelul de 850 hPa, analiza modelului 
ALARO din data de 25 ianuarie ora 12:00 şi   
ora 18:00 UTC, din câmpul vântului indică 
circulaţia predominant sud-estică în estul zonei 
(cu viteze de 15 m/s) cea predominant nordică  
în vestul ţării datorită prezenţei dorsalei antici-
clonului est-european şi izolarea turbionului 
ciclonic spre Transilvania (fig. 14). 

 

 
 

 

Fig. 14. Modelul ALARO – analiza în câmpul 
vântului  la 850 hPa din  25.01 ora 12:00 şi ora  

18:00 UTC (presiunea, temperatura) 

Umezeala relativă la nivelul de  1000 hPa, 
analiza modelului ALARO din data de 25 ianu-
arie ora 06:00 şi ora 18:00  UTC, indică valori 
de peste 80 % pe arii extinse, iar la munte   
valori  cuprinse între 95 şi 100 % pentru 
Transilvania, justificând masa de aer umedă 
existentă (fig. 15). 

 

 
 

 

Fig. 15.  Modelul ALARO – umezeala relativă la 
1000  hPa din 25.01.2014, ora 00:00 şi 18:00 UTC 

 
 
Estimări ale modelelor: Precipitaţii şi 

ninsori estimate de modelul global ECMWF      
şi cel de arie limitată ALARO, pentru   
intervalul 25.01.2014 ora 00:00 – 26.01.2014 
ora 06:00 UTC, comparate cu cantităţile 
înregistrate la staţii. 

Din analiza câmpului de precipitaţii 
(zăpadă) estimat de modelul global ECMWF, 
rularea din 24.01.2014, ora 12:00 UTC, a arătat 
pentru anticipaţia de 18 ore (24.01 ora 18 – 
25.01 ora 06) grosimi ale stratului de zăpadă de 
8...18 cm   în zona Carpaţilor Meridionali şi de 
Curbură şi 2...4 cm în zonele joase, iar pentru 
anticipaţia  de 30 de ore (25.01 ora 06-18), strat  
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de 8...18 cm în zona Carpaţilor Meridionali şi de 
Curbură şi 4...8 cm în zonele joase (fig. 16). 

 

  

 
Fig. 16.  Modelul ECMWF – strat de zăpadă estimat 
pe 6 ore, rularea din 24.01 ora 12, cu anticipaţia de 

18 şi 30 de ore  (24.01 ora 18 – 25.01ora 06 şi  
25.01 ora 06 -18) 

 
Rularea din 25.01.2014, ora 00:00 UTC, 

pentru anticipaţia de 18 ore (25.01 ora 06-18),   
a estimat grosimi ale stratului de zăpadă de 
8...18 cm în zona Carpaţilor Meridionali şi de 
Curbură şi 4...8 cm în zonele joase, iar pentru 
anticipaţia de 30 de ore (25.01. ora 18 – 26.01 
ora 06), strat de 4...12 cm în zona Carpaţilor 
Meridionali şi de Curbură şi 2...4 cm în zonele 
joase (fig. 17). 

Analiza câmpului de precipitaţii estimat 
de  modelul  de arie limitată ALARO, a arătat  la  

  
 

 

Fig. 17.  Modelul ECMWF – strat de zăpadă estimat 
pe 6 ore, rularea din  25.01 ora 00, cu anticipaţia de 
18 şi 30 de ore (25.01 ora 06-18 şi 25.01 ora 18 – 

26.01 ora 06) 
 

 
rularea din 24.01.2014, ora 12:00 UTC, pentru 
anticipaţiile de 12 până la 30 de ore, aceleaşi 
cantităţi însemnate de ninsoare în zona 
Carpaţilor Meridionali, cu strat de 16...38 cm, 
iar în zonele joase 5...14 cm. Pentru intervalul 
24.01. ora 18:00 UTC – 25.01 ora 06:00 UTC, 
erau estimate grosimi ale stratului de zăpadă    
de 8...18 cm în zona Carpaţilor Meridionali şi 
1...4 cm în zonele joase din estul şi vestul 
Transilvaniei, iar   pentru intervalul 25.01 orele 
06:00-18:00 UTC, 10...20 cm în Carpaţii 
Meridionali, circa 8...14 cm în cei de Curbură şi 
Orientali şi 4...10 cm în rest (fig. 18). 

    

Fig. 18.  Model ALARO – strat de zăpadă estimat pe 6 ore, rularea din 24.01 ora 12,  
anticipaţie de 12, 18,  24 şi 30 de ore 
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Rularea modelului ALARO, din 
25.01.2014 ora 00:00 UTC, cu anticipaţie de   
18 şi 30 de ore (25.01.2014 orele 18:00 UTC – 
26.01.2014 ora 00:00 UTC şi 26.01.2014     
orele 00:00-06:00 UTC), a arătat în Carpaţii 
Meridionali şi Orientali cantităţi de apă de 
10...25 de l/mp şi 6...14 cm strat de zăpadă, iar 
în rest, 4...10 l/mp şi 3...6 cm strat de zăpadă 
(fig. 19 şi 20). 

 

 
 

     

Fig. 19.  Modelul ALARO, cantitatea de precipitaţii 
estimată   pe 12 ore, rularea din 25.01 H00,cu anticipaţia 

de 18 şi 30 ore           
 
 

Diferenţa grosimii stratului de zăpadă, 
măsurată la staţiile meteorologice, în intervalul 
24.01.2014 ora 18:00 UTC – 25.01.2014 ora 
06:00 UTC a fost de 4...14 cm la munte şi     
1...6 cm în zonele joase, în intervalul 25.01.2014 
orele 06:00-18:00 UTC de 10...25 cm la munte 
şi 2...10 cm în zonele joase, iar pentru 
25.01.2014 ora 18:00 UTC-26.01.2014 ora 
06:00 UTC, de 4...10 cm la munte şi 2...4 cm în 
zonele joase (fig. 21).  

În total, de la începerea ninsorilor s-au 
depus 12...40 cm zăpadă în zonele montane din 
Carpaţii Meridionali şi Orientali şi 3...17 cm în 
rest. 4...14 munte. 

  
 

 

Fig. 20. Modelul ALARO, grosimea stratului de 
zăpadă estimată pe 6 ore, rularea din 25.01 H 00, cu 

anticipaţie de 24 şi 30 de ore 
 

 
 

    

Fig. 21. Diferenţa grosimii stratului de zăpadă în 
intervalele 25.01.2014 ora 18:00 UTC – 26.01.2014 

ora 06:00 UTC (12 de ore)  şi 25.01.2014 ora     
06:00 UTC – 26.01.2014 ora 06:00 UTC (24 de ore) 
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Analizând toate datele, cuprinse în  
tabelul 1, se poate spune că modelele au estimat 
bine regiunile afectate şi cantităţile de zăpadă 
care urmau să cadă, atât din zonele joase, cât 
mai ales în cele montane. 
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4. CONCLUZII  
 
Cazul studiat, din perioada 24-27 ianuarie 2014, 
poate fi asimilat unei ciclogeneze orografice 
parţiale de tip carpatic, deoarece: 
 contactul dintre partea nordică a depresiunii 

mediteraneene şi partea sud-vestică a antici-
clonului Est-european (în cazul de faţă) a 
determinat apariţia şi evoluţia unor mici 
turbioane ciclonice deasupra Transilvaniei, 
precum şi deasupra Olteniei şi Munteniei de 
vest; 

 a fost evidenţiat contrastul termic între 
regiunile implicate, diferenţele în câmpul 
baric, lobarea pericarpatică estică, apoi şi cea 
vestică, care s-a apropiat doar de vestul ţării, 
menţinând activitatea ciclonică şi determinând 
astfel manifestări similare unei ciclogeneze 
orografice, ocluderea nucleului ciclonic 
nefinalizându-se la sol deasupra Transilvaniei, 

ci în vestul ţării, în 26 ianuarie ora 06:00 UTC 
(analiza modelului ALARO). 

 contactul între masa continental polară rece şi 
cea maritim tropicală caldă şi umedă, de 
origine mediteraneeană, realizându-se foarte 

bine în regiunile extracarpatice, gradientul 
baric a fost însemnat, a determinat apariţia 
fenomenului de viscol în Oltenia, Muntenia, 
sudul Moldovei, Dobrogea şi la munte, 
fenomen avertizat din timp. 

 
Important pentru producerea viscolului în 

regiunile extracarpatice a fost: 

Tabelul 1. Cantităţile de zăpadă prognozate de modelele ECMWF şi ALARO şi măsurate la 
staţiile meteorologice 

 

ANTICIPAŢIA 

24.01ora18-25.01ora 06 25.01 ora 06-18 25.01ora 18-26.01 ora 06 
Zăpadă  

(cm) 
RULAREA 

munte zone joase munte zone joase munte zone joase 

date măsurate la staţiile 
meteo 

4...14 1...6 10...25 2...10 4...10 2...4 

ALARO 24.01.2014 ora 12 8...18 1...4 10...20 4...10   

ALARO 25.01.2014 ora 00     4...14 2...6 

ECMWF 24.01.2014 ora 12 8...18 2...4 8...20 4...8   

ECMWF 24.01.2014 ora 12   8...20 4...8 4...8 2...4 
 

 blocajul orografic impus de lanţul carpatic 
asupra aerului rece antrenat dinspre Câmpia 
Rusă; 

 blocajul termic impus de prezenţa Mării 
Negre, care a favorizat o canalizare accentuată 
a aerului rece spre Câmpia Română. 

 
Pentru Transilvania, Munţii Carpaţi 

reprezintă un baraj natural în calea maselor de 
aer şi  determină modificări importante în 
câmpul de temperatură, umezeală, nebulozitate, 
vânt şi în distribuţia precipitaţilor. 
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Rezumat: În sezonul cald apar fenomene meteorologice cu un grad de risc ridicat, datorită 
consecinţelor pe care le au, atât în plan social, cât şi material. Printre cele mai importante sunt 
fenomenele specifice instabilităţii atmosferice, ploi torenţiale ce pot  conduce la acumularea unor 
cantităţi însemnate de apă, provocând astfel inundaţii, intensificări ale vântului de cele mai multe 
ori cu aspect de vijelie, descărcări electrice ce pot determina pagube materiale, incendii sau chiar şi 
pierderea de vieţi omeneşti. Astfel de fenomene constituie, de regulă, obiectul atenţionărilor şi 
avertizărilor meteorologice emise de Administraţia Naţională de Meteorologie. În luna iulie 2014, 
au fost emise la nivel naţional 3 avertizări, 4 atenţionări şi 3 informări, iar de către centrele 
regionale 33 de avertizări cod portocaliu şi 509 atenţionări cod galben pentru fenomene 
meteorologice severe imediate, toate acestea vizând instabilitatea atmosferică accentuată şi ploile 
însemnate cantitativ.  
Luna iulie 2014 a fost o lună atipică, fără zile caniculare, dar cu fenomene meteorologice extreme 
persistente, mai ales în jumătatea de sud a ţării. Cantităţile foarte mari de precipitaţii au fost 
generate, în principal, de prezenţa în spaţiul geografic al României a unei serii de cicloni de 
origine mediteraneană, foarte bogaţi în umezeală. Totodată, aceştia sunt responsabili, în iulie 2014, 
de producerea unor inundaţii istorice nu doar în regiunile sudice şi sud-vestice ale României, ci şi 
în celelalte ţări din Peninsula Balcanică.  
Cu o medie la nivelul întregii ţări de 123,5 l/m2, luna iulie 2014 este catalogată a patra cea mai 
ploioasă lună iulie din 1961 şi până în prezent. Pe lângă cantităţile de precipitaţii însemnate, luna 
iulie s-a remarcat şi prin numeroasele căderi de grindină, care au provocat pagube materiale 
semnificative, dar şi prin frecvente descărcări electrice şi vijelii.  
Această lucrare îşi propune, pe lângă o caracterizare amplă a lunii iulie 2014, realizarea unui 
studiu de caz, pentru perioada 26-30 iulie 2014. În tot acest interval, situaţia sinoptică a permis 
acumularea a peste 100 l/m2  pe parcursul a 4 zile în Oltenia şi în jumătatea vestică a Munteniei. 
Cantităţile cele mai mari de apă (de până la 222 l/m2 la Sadu, în judeţul Gorj) au fost înregistrate 
îndeosebi în zona deluroasă şi montană a Olteniei, factorul orografic având un rol important.  
În vederea elaborării acestei lucrări s-au folosit ieşiri ale modelelor numerice de arie globală 
(ECMWF) şi limitată (ALARO şi ALADIN), date observaţionale de la toate staţiile meteo, precum 
şi de la posturile pluvio si hidro. 
 
Cuvinte cheie: iulie 2014, precipitaţii abundente, instabilitate atmosferică, inundaţii 
 
 
 

1. INTRODUCERE 

Cea mai călduroasă lună a anului şi numită în 
ţara noastră, popular, Cuptor, iulie este din punct 
de vedere climatologic şi cea mai reprezentativă 
pentru sezonul estival. Zilele sunt mai 
călduroase decât în iunie, iar gradul de 
instabilitate ceva mai redus, în majoritatea 
regiunilor ţării, deoarece asupra părţii de sud-est 
a Europei acţionează destul de des, pe lângă 
dorsala anticiclonului azoric, talvegul vastei 
zone depresionare din sud-vestul Asiei, iar 
uneori şi dorsala anticiclonului nord-african. Ca 
o consecinţă directă a acestor modificări în 

distribuţia circulaţiei aerului deasupra ţării 
noastre, valorile medii ale temperaturii lunii 
iulie înregistrează o creştere de 1-3C faţă de 
luna precedentă. Temperatura maximă absolută 
lunară s-a înregistrat în ziua de 24.07.2007 la 
Calafat (44.3˚C), iar temperatura minimă 
absolută lunară a fost de –0.2C înregistrată în 
ziua de 6 iulie 1996 la Miercurea Ciuc , iar la 
Poiana Ştampei au fost  –1.3C (18 iulie 1989). 

Cantităţile de precipitaţii sunt mai mici 
comparativ cu lunile mai şi iunie, dovedind 
caracterul ceva mai stabil al vremii din această 
lună. 
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Însă în 2014, luna iulie nu s-a încadrat în 
aceste tendinţe climatologice. 

 
 

2. CARACTERIZAREA LUNII IULIE 2014 
 
În sezonul cald apar fenomene meteorologice cu 
un grad de risc ridicat, datorită consecinţelor pe 
care le au atât în plan  social cât şi material. 
Printre cele mai importante sunt fenomenele 
specifice instabilităţii atmosferice, ploi toren-
ţiale ce pot conduce la acumularea unor cantităţi 
însemnate de apă, provocând astfel inundaţii, 
intensificări ale vântului de cele mai multe ori 
cu aspect de vijelie, descărcări electrice ce pot 
determina pagube materiale, incendii sau chiar  
şi pierderea de vieţi omeneşti. Astfel de feno-
mene constituie, de regulă, obiectul atenţio-
nărilor şi avertizărilor meteorologice emise      
de Administraţia Naţională de Meteorologie. 
Astfel, în luna iulie 2014 au fost emise la nivel 
naţional 3 avertizări, 4 atenţionări şi 3 informări, 
iar de către centrele regionale 33 de avertizări 
cod portocaliu şi 509 atenţionări cod galben 
pentru fenomene meteorologice severe imediate 
(Fig. 1), toate acestea vizând instabilitatea 
atmosferică accentuată şi ploile însemnate 
cantitativ. 
 

 
Fig. 1. Distribuţia şi numărul avertizărilor şi 

atenţionărilor pentru fenomene meteorologice    
severe imediate pe centre regionale 

 
 

2.1. Regimul precipitaţiilor 
 
Din punct de vedere pluviometric, luna 

iulie 2014 a fost bogată în precipitaţii, care au 
însumat, în medie la nivelul României, o 
cantitate de 123,5 l/m2, comparativ cu  perioada 
climatică de referinţă 1961-1990, în care media 
este de 78,2 l/m2, sau cu perioada climatică 
1981-2010, în care media este de 77,2 l/m2. 

Această valoare înregistrată face ca luna iulie 
2014 să se situeze pe locul patru într-un 
clasament al celor mai ploioase luni iulie 
începând din 1961 şi până în prezent. Cea mai 
ploioasă lună iulie a fost în 1991, când la nivelul 
României cantitatea medie înregistrată a fost de 
140,8 l/m2, urmată de luna iulie a anului 2005 şi 
a anului 1975.   

Cantitatea lunară de precipitaţii a fost 
cuprinsă, în cea mai mare parte a ţării, între 50 şi 
225 l/m2. La staţia meteorologică Cuntu s-a 
înregistrat cea mai mare cantitate de precipitaţii 
căzută în luna iulie 2014, respectiv 359,6 l/m2. 
Cantităţi mai mici de 40 l/m2 s-au înregistrat în 
deltă, pe litoral, dar izolat şi în sudul şi estul 
Munteniei (Fig. 2a). Cea mai mare cantitate 
înregistrată în reţeaua staţiilor hidrologice şi a 
posturilor pluviometrice, exceptând zona de 
munte, a fost de 343,8 l/m2, la Sadu, în judeţul 
Gorj. Abaterea cantităţii medii de precipitaţii 
faţă de normala climatologică de referinţă 
(1961-1990), adică 45.3 l/m2, respectiv de 45.7 
l/m2 faţă de perioada climatică 1981-2000, a fost 
pozitivă în aproape toată ţara, excepţie făcând 
estul Dobrogei, sudul Munteniei, dar izolat şi 
centrul Transilvaniei şi sudul Moldovei, unde 
aceasta a fost negativă (Fig. 2b). 

 

 
a) 

 

b) 
Fig. 2. a) Cantitatea lunară de precipitaţii - luna iulie 
2014; b) Abaterea cantităţii medii de precipitaţii faţă 

de intervalul climatic de referinţă 1961-1990 
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Pe parcursul lunii au fost consemnate şi 
recorduri pluviometrice zilnice (Tabel 1), la 
staţiile meteorologice Calafat, Caransebeş şi 
Gurahonţ. 

 
Tabelul 1. Staţii meteorologice unde a 

fost depăşită cantitatea maximă absolută de 
precipitaţii (l/m2) căzută în 24 de ore în luna 
iulie  

 

Staţia 
meteo 

luna 
iulie 

(1900-
2013 

Data 
luna 
iulie 
2014 

Data 

Calafat 76.5 30.07.1884 77.8 28.07.2014 
Caransebeş 80.5 30.07.1971 92.4 12.07.2014 
Gurahonţ 58.0 05.07.1956 63.4 22.07.2014 

 
Cantitatea lunară mediată la nivelul 

întregii ţări, de 123,5 l/m2, se datorează valorilor 
record înregistrate în vestul şi sud-vestul ţării. 
Prin urmare, din 1961 până în prezent, în Banat 
a fost cea mai ploioasă lună iulie, iar în Crişana 
şi Oltenia a doua lună iulie cea mai ploioasă 
(Fig. 3). 
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Fig. 3. Abateri ale cantităţii medii de precipitaţii 
pentru luna iulie 2014 faţă de normele climatologice, 
raportat la intervalul climatic de referinţă 1961-1990 

 
 
2.2. Regimul termic 
 
Cu toate că valorile termice au fost mai 

ridicate decât în mod normal în majoritatea 
regiunilor ţării, acestea nu au depăşit pragul 
caniculei, aşa cum climatologic ne aşteptam     
de la această lună.  Temperatura medie a lunii   
iulie 2014 a avut valori cuprinse între 6.5°C la 
Vf. Omu şi 24.4°C la staţia meteorologică   
Gura Portiţei. Cele mai ridicate temperaturi 

medii lunare, peste 22.0°C, s-au semnalat în 
sudul şi sud-estul ţării, dar şi în vestul şi estul 
extrem al acesteia. Cele mai scăzute temperaturi, 
sub 12°C, s-au înregistrat în zona montană 
înaltă,  la peste 1700 m altitudine (Fig. 4a). Din 
punctul de vedere al anomaliilor termice din 
luna iulie, se constată că vremea a fost caldă în 
cea mai mare parte a ţării. Valorile termice s-au 
situat în limite normale pe aproape toată 
suprafaţa Olteniei şi în zona Bucureştiului şi 
peste acestea în restul teritoriului (Fig. 4b). 

 

 
a) 
 

 
b) 

Fig 4. a) Distribuţia temperaturii medii lunare –  
luna iulie 2014; b) Abaterea temperaturii medii  

a lunii iulie faţă de intervalul climatic de  
referinţă 1961-1990 

 
Media temperaturilor medii a fost de 

20.1°C. Dacă ne raportăm la perioada de 
referinţă a anilor 1961-1990, se observă o 
abatere pozitivă, pe toată suprafaţa României,  
de 0.9°C (Fig. 5), iar pentru intervalul climato-
logic 1981-2010 se observă că abaterea a fost 
uşor negativă şi, anume de –0.1°C.  

Cu toate acestea, la staţia meteo Vf. Omu 
în dimineaţa zilei de 6 iulie 2014 a fost 
consemnată temperatura minimă absolută a 
lunii, de –8.5°C, faţă de -8.0°C recordul anterior 
înregistrat tot în 6 iulie, dar în anul 1933. 
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Fig. 5. Abateri ale temperaturii medii pentru luna 
iulie 2014 faţă de normele climatologice, raportat la 

intervalul climatic de referinţă 1961-1990 
 
După cum s-a menţionat anterior, în 

această lună temperaturile nu au depăşit pragul 
caniculei, însă în zilele de 7, 8, 21, 22, 26, 27 şi 
28 iulie disconfortul termic a fost accentuat, 
indicele de temperatură-umezeală a avut valori 
cuprinse între 80 şi 83 unităţi, pe arii extinse în 
Dobrogea şi Banat, cea mai mare parte a 
Munteniei, Olteniei şi Crişanei, precum şi în 
sudul Moldovei. Cele mai ridicate valori s-au 
înregistrat la Bechet şi Cernavodă (83 de 
unitati). În Bucureşti, în zilele de 21, 22 şi 27 
iulie doar la staţiile meteo Băneasa şi Afumaţi 
disconfortul termic a fost mai ridicat, nefiind 
însă, depăşită valorea critică de 80 de unităţi. 
(Fig. 6). 

 

 
Fig. 6. Județe unde indicele temperatură-umezeală a 

depășit pragul critic de 80 de unități– iulie 2014 

 
2.3. Alte fenomene meteorologice sem-

nificative: grindină şi vijelii 
 
În luna iulie 2014, în România, izolat, au 

fost consemnate căderi de grindină în zilele de 1, 
3, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 26, 27 şi 
31 iulie în cea mai mare parte a ţării, dar mai 

ales în jumătatea vestică a ţării, unde gradul de 
instabilitate a fost mai ridicat pe tot parcursul 
lunii (Fig. 7a). Tot in această lună vântul a avut 
intensificări în timpul averselor, dar au fost 
consemnate şi vijelii (cu viteze la rafală de până 
la 122 km/h), izolat şi trecător, în judeţele Iaşi, 
Galaţi, Teleorman, Olt, Vâlcea, Sibiu, 
Maramureş, Sălaj şi Bihor, în zilele de 3, 8, 9, 
15, 16, 18, 23, 26, 27 şi 28 iulie (Fig. 7b) . 

 
 

 
a) 
 

 
b) 

Fig. 7. Judeţe în care în luna iulie 2014 s-au consem-
nat căderi de grindină – a), recpectiv vijelii – b) 

 
 

3. DATE ŞI METODE 
 

Pentru analiza sinoptică au fost interpretate      
cu ajutorul modelului global ECMWF, câmpul 
de presiune la nivelul solului şi temperatura la 
850 hPa, câmpul de geo-potenţial la nivelul     
de 500 hPa, respectiv 300 hPa, dar şi câmpul   
de precipitaţii estimate. După identificarea 
contextului sinoptic s-a trecut la analiza la 
mezoscară, folosindu-se ieşirile modelelor de 
arie limitată ALADIN, ALARO şi COSMO, 
modele aflate în sistemul operativ de prognoza  
a vremii din cadrul Administraţiei Naţionale    
de Meteorologie. Pentru aceasta  s-au utilizat 
următoarele câmpuri: câmpul de presiune la 
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nivelul solului şi temperatura la 850 hPa, 
câmpul de geopotenţial la nivelul de 300 hPa    
şi 500 hPa, câmpul vectorului vânt la 10 m, 
indici de instabilitate atmosferică, precum şi 
câmpurile de precipitaţii estimate. De asemenea, 
s-au folosit date observaţionale de la toate 
staţiile meteo, precum şi de la posturile pluvio si 
hidro.  

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

• cazuistică: analiza datelor reale de la 
staţiile meteorologice, precum şi datele radar, 
pentru luna iulie 2014.  

• datele au fost analizate prin metoda 
analitică (analiza datelor reale, radar, satelitare, 
de model). 

 
 

4. REZULTATE 
 
Scopul lucrării este de a analiza situaţia 
sinoptică ce a permis acumularea, pe arii 
extinse, a peste 100 l/m2 pe parcursul a 4 zile, în 
Oltenia şi în jumătatea vestică a Munteniei. 

Aşa cum am arătat în cazul anterior 
studiat, încă din 21.07 anticiclonul azoric 
împreună cu cel Est-European au format un  
brâu anticiclonic, ce domină şi în 26.07 ora 
00:00 UTC nordul şi vestul continentului     
(Fig. 8). În restul Europei, la nivelul solului, 
presiunea este coborâtă, fără a exista însă un 
nucleu bine dezvoltat, capabil să inducă mişcări 
ascendente semnificative. 
 

 
Fig. 8. Presiunea la nivelul solului şi temperatura la 

850 hPa – 26.07 ora 00:00 UTC – ECMWF 
 
În câmpul geopotenţialului de la nivelul 

standard de 500 hPa (Fig. 9a), în zona 
Germaniei, Olandei şi a Belarusului este prezent 
un nucleu ciclonic, ce se poate observa şi la 
nivelul de 300 hPa (Fig. 9b), ceea ce înseamnă 
că este foarte bine conturat până spre tropopauză 
și relevă potențialul acestuia. 

 
a) 

 
b) 

Fig. 9. a) Câmpul de geopotenţial la nivelul standard 
de 500 hPa ; b) Câmpul de geopotenţial la 300 hPa – 

ECMWF – 26.07 ora 00:00 UTC 
 

12 ore mai tarziu, în 26 iulie, în câmpul 
presiunii de la nivelul solului, în nordul 
Arhipelagului Britanic se generează un nucleu 
închis (Fig. 10a), ce va fuziona cu cel aflat 
deasupra Franţei şi al Germaniei, formând astfel 
un culoar depresionar, fapt ce va determina 
ruperea brâului anticiclonic preexistent şi va 
permite pătrunderea în interiorul continentului a 
unor mase de aer mai reci şi bogate în umezeală 
(Fig. 10b), capabile să asigure un contrast termic 
semnificativ, dar și un potențial pluviometric 
consistent. 

În data de 27.07 ora 00:00 UTC, în 
bazinului nord-estic al Mării Mediterane se 
observă generarea unor nuclee închise          
(Fig. 11a), slab conturate, care au corespondent, 
mult mai bine organizat, şi în altitudine, la 
nivelul standard de 500 hPa, dar şi la              
300 hPa, ceea ce induce ideea unei intruziuni   
de aer stratosferic, ciclonul fiind foarte   
probabil generat altitudinal descendent. La ora           
06:00 UTC, în aceeaşi zi, în altitudine, se 
observă mult mai bine din modelul de arie 
limitată ALARO avansul talvegului către   
vestul şi sud-vestul ţării noastre, care va fi   
astfel poziţionată pe partea sa ascendentă,      
fapt ce va conduce la instabilizarea coloanei 
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troposferice şi, implicit, la apariţia precipitaţiilor 
în aceste regiuni (Fig. 11b). 

 

 
a) 

 
b) 

Fig. 10. Presiunea la nivelul solului şi temperatura   
la 850 hPa – a) 26.07 ora 12:00 UTC ; b) 26.07 ora 

18:00 UTC – ECMWF 
 

 
a) 

 
b) 

Fig. 11. a) Presiunea la nivelul solului şi temperatura 
la 850 hPa – 27.07 ora 00:00 UTC-ECMWF; b) 

Câmpul de geopotenţial la nivelul standard de 500 
hPa-27.07 ora 06:00 UTC-ALARO 

Prin urmare, în 24 de ore, aşa cum se 
poate observa şi din figura 12, adică până în 
27.07 ora 06:00 UTC, în Oltenia şi în jumătatea 
vestică a Munteniei, regiuni de interes pentru 
acest caz, s-au acumulat cantităţi de apă, care   
pe arii restrânse au depăşit 25 l/m2, iar izolat        
50 l/m2 (până la 69 l/m2 în judeţul Vâlcea –    
Fig. 12). 
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b) 

Fig. 12. a) Harta de precipitaţii pentru intervalul 
26.07 ora 06:00 UTC  – 27.07 ora  06:00 UTC;          

b) Cantitatea de precipitaţii  căzută în 24h, 26.07,   
ora 06:00 UTC – 27.07, ORA 06:00 UTC 

 
 

Instabilitatea atmosferică a fost accen-
tuată şi de prezenţa masei de aer cald, tropical, 
în sudul ţării, ce a determinat valori maxime 
diurne de peste 30 de grade (Fig. 13). În plus, 
indicele de confort termic temperatură-umezeală 
(ITU) a atins şi depăşit uşor pragul critic de     
80 de unităţi  la Apa-Neagră, Calafat şi Bechet 
(Oltenia), precum şi la Turnu Măgurele, 
Zimnicea şi Giurgiu (Muntenia), lucru ce 
demonstrează prezenţa unui grad mare de 
umezeală în straturile joase.  
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Fig. 13. Temperaturile maxime înregistrate la staţiile 
meteorologice din Oltenia şi din jumătatea vestică a 

Munteniei în ziua de 26 iulie 
 
Conform datelor de observație privind 

distribuţia şi acumularea de precipitaţii 
comparativ cu cele estimate pe 24 de ore de 
către modelele de arie limitată, se constată că 
ALARO este cel care a surprins cel mai bine 
situaţia reală din teren (Fig. 14).  

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Fig. 14. Estimările modelelor disponibile cu privire 
la distribuțiile și cantitățile de precipitații: 

a) ALADIN – 26.07 ora 06:00 UTC – 27.07 ora 
06:00 UTC; b) COSMO – 26.07 ora 06:00 UTC – 

27.07 ora 06:00 UTC; c) ALARO – 26.07 ora  
06:00 UTC – 27.07 ora 06:00 UTC 

În data de 27.07, ora 12:00 UTC, în 
nordul bazinului Mării Adriatice continuă să se 
genereze nuclee depresionare (Fig. 15a), cu 
corespondent în altitudine (Fig. 15b), iar 
sistemele frontale asociate acestei depresiuni au 
determinat, mai ales în vestul şi sud-vestul ţării 
noastre apariţia unor fenomene meteorologice 
severe specifice instabilităţii atmosferice.  

 

 
a) 

 
b) 

Fig. 15. a) Presiunea la nivelul solului şi temperatura 
la 850 hPa; b) Geopotenţialul la nivelul standard de 

500 hPa – ECMWF, 27.07 ORA 12:00 UTC 
 
 
La ora 00:00 UTC, 28 iulie, regăsim 

aceste formaţiuni barice de presiune scăzută 
extrem de bine conturate, mai ales în altitudine 
unde se observă un nucleu ciclonic și deasupra 
Arhipelagului Britanic (Fig. 16a). În plus, 6 ore 
mai târziu, la nivelul standard de 500 hPa se 
observă că talvegul s-a extins până spre 
jumătatea vestică a Munteniei (Fig. 16b). 

Acest lucru a condus la apariţia ploilor    
şi în jumătatea vestică a Munteniei. În primele 
12 ore s-au acumultat cantităţi de apă până la    
43 l/m2 la Polovragi (Fig. 17a), iar până 
dimineaţă, adică în următoarele 12 ore, s-au 
înregistrat 76 l/m2  la Calafat în Oltenia şi până 
la 24 l/m2  la Stolnici (Fig. 17b). 
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a) 

 
b) 

Fig. 16. a) Câmpul de geopotenţial la nivelul 
standard de 500 hPa – ECMWF; b) Câmpul de 

geopotenţial la nivelul de 500 hPa – ALARO – 28.07 
ora 00:00 UTC 

 

 
a) 

 
b) 

Fig. 17. Cantităţi de precipitaţii înregistrate la          
stațiile meteorologice: a) 27. 07 ora 18:00 UTC;      

b) 28.07 ora 06:00 UTC 

Distribuţia precipitaţiilor şi cantităţile de 
apă au fost bine estimate de toate modelele de 
arie limitată pentru acest interval (27-28.07),  
din care se evidențiază nuclee izolate de peste 
100 l/m2, îndeosebi pentru Oltenia, deoarece 
pentru Muntenia cantităţile prognozate nu 
depăşeau 15...20 l/m2 (Fig. 18).  

   

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Fig. 18. Estimările modelelor disponibile cu privire 
la distribuțiile și cantitățile de precipitații –                      

a) ALADIN - 27.07 ora 06:00 UTC – 28.07 ora 
06:00 UTC; b) COSMO – 27.07 ora 06:00 UTC – 

28.07 ora 06:00 UTC; c) ALARO - 27.07 ora      
06:00 UTC – 28.07 ora 06:00 UTC 

 
Din acest motiv, Administraţia Naţională 

de Meteorologie a emis o avertizare cod 
portocaliu de ploi însemnate cantitativ şi 
instabilitate atmosferică accentuată pentru 
judeţele Mehedinţi, Gorj şi Vâlcea, ce era în 
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vigoare din prima parte a nopţii din data de      
27 iulie, până spre ora 10 în ziua de 28 iulie.    
De asemenea, s-a mai emis o atenţionare cod 
galben pentru toate judeţele din Oltenia, pentru 
intervalul 27 iulie-29 iulie, tot pentru ploi 
însemnate cantitativ şi instabilitate atmosferică 
accentuată (Fig. 19). 

 

 
Fig. 19. Avertizare/Atenţionare meteorologică  

emisă la data de 27.07 – ANM 
 
În cele 24 de ore s-au acumulat cantităţi 

însemnate de precipitaţii, de până la 113 l/m2 în 
judeţul Gorj (Fig. 20). 
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b) 

Fig. 20. a) Harta de precipitaţii pentru intervalul 
27.07 ora 06:00 UTC – 28. 07 ora 06:00 UTC;         

b) Cantităţile de precipitaţii înregistrate   
 în intervalul 27-28 iulie 

Intensitatea fenomenelor a fost mai mare 
în cursul nopţii, la aceasta contribuind şi 
temperaturile maxime foarte ridicate din sudul 
ţării din timpul zilei, unde izolat s-a atins pragul 
caniculei, adică 35 de grade Celsius (Fig. 21), 
iar indicele ITU a depăşit pragul critic de 80 de 
unităţi, constituind astfel un “forcing” termic 
suplimentar. 

 

 
Fig.  21. Indicele temperatură-umezeală 

 
 
De asemenea, s-au consemnat căderi 

de grindină în judeţele Vâlcea, Gorj şi 
Teleorman (Fig. 22a), dar şi vijelii (Fig. 
22b) pe raza localităţilor Roşiori de Vede, 
Alexandria, Drăgăşani şi Slatina (unde 
vântul a avut rafale de până la 33 m/s). 

 

 
a) 

 

 
b) 

Fig. 22. Judeţele în care au fost consemnate căderi de 
grindină (a) și vijelii (b) - în intervalul 27 – 28.07 
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Aceeaşi situaţie sinoptică se menţine şi în 
28 iulie. În zona ţării noastre, circulaţia se face 
tot din sector sud-vestic, astfel că va fi permis 
transportul maselor de aer cald şi umed de 
deasupra bazinului nordic al Mării Mediterane, 
mai ales către Banat şi Oltenia, iar în talvegul de 
altitudine se izolează un nucleu în Câmpia 
Panonică (Fig. 23). 

 

Fig. 25. Atenţionare/Avertizare meteorologică   
emisă la data de 28.07 – ANM 

Prin urmare, era de aşteptat ca ploile 
torenţiale să continue, iar modele de arie limitată 
estimau peste 50 l/m2, îndeosebi în zona 
deluroasă şi montană a Olteniei şi a Munteniei 
(Fig. 24). Acesta a fost motivul pentru care 
Administraţia Naţională de Meteorologie a 
prelungit avertizarea cod portocaliu pentru încă 
24 de ore (Fig. 25). 

 

       
                              a)                                                      b)                                                        c) 

Fig. 23. a) Presiunea la nivelul solului şi temperatura la 850 hPa; b) Câmpul de geopotenţial la nivelul standard 
de 500 hPa; c) Câmpul de geopotenţial la nivelul de 300 hPa – 28.07 ora 12:00 UTC – ALARO 

 

  
                     a)                                                               b)                                                                  c) 

Fig.  24. Estimările modelelor disponibile cu privire la distribuțiile și cantitățile de precipitații –   
a) ALADIN - 28.07 ora 06:00 UTC – 29.07 ora 06:00 UTC; b) COSMO – 28.07 ora 06:00 UTC – 29.07 ora 

06:00 UTC; c) ALARO – 28.07  ora  06:00 UTC – 29.07 ora 06:00 UTC 
 

Datorită acestei situaţii sinoptice, în 
Oltenia şi în Banat s-au acumulat cantităţi 
însemnate de precipitaţii, până la 78 l/m2 în 
judeţul Vâlcea (Fig. 26). 

Pe raza localităţilor Roşiori de Vede  şi 
Râmnicu Vâlcea au fost consemnate vijelii, iar 
viteza vântului a atins la rafală 65…70 km/h. 

În data de 29 iulie, ora 12:00 UTC chiar 
dacă atât câmpul de presiune de la nivelul 
solului, cât şi cel din altitudine s-au mai relaxat, 
atmosfera s-a menţinut instabilă, iar ploile au 
continuat (Fig. 27). 
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                                              c)                                                                     d) 

Fig. 26. Cantităţi de precipitaţii înregistrate la staţiile meteorologice: a) 28. 07 ora 18:00 UTC; 
 b) 29.07 ora 06:00 UTC;  c) Harta de precipitaţii din intervalul 28.07 ora 06:00 UTC-29.07 ora 06:00 UTC;  

d) Cantităţile de precipitaţii cumulate în intervalul 28.07 – 29.07 
 

    
                   a)                                                      b)                                                         c) 

Fig. 27. a) Presiunea de la nivelul solului şi temperatura la 850 hPa; b) Câmpul de geopotenţial de la nivelul 
standard de 500 hPa; c) Câmpul de geopotenţial de la nivelul de 300 hPa – 29.07 ora 12:00 UTC 

 

Dar ploile nu au mai fost la fel de 
abundente, cantităţi de precipitaţii de peste 
25 l/m2 în 12 ore înregistrându-se doar izolat 
în nordul Olteniei şi pe alocuri în Muntenia 
(Fig. 28). 

În 30 iulie la ora 00:00 UTC, presiunea 
atmosferică avea valori ridicate doar în vestul 

Europei, celelalte regiuni aflându-se sub 
influenţa unui vast câmp depresionar, iar în 
altitudine, la nivelul de 500 hPa, regăsim nucleul 
centrat în bazinul nordic al Mării Mediterane. 
Totodată, deasupra României se evidenţiază un 
talveg de geopotenţial, care cuprinde nordul şi 
nord-vestul ţării şi care are corespondent 
inclusiv la 300 hPa, unde există un nucleu 
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centrat pe Maramureş (Fig. 29), fapt ce explică 
instabilitatea accentuată a coloanei troposferice 
în zona țării noastre. 

 

 
Fig. 28. Cantităţi de precipitaţii înregistrate la stațiile 

meteorologice – 29. 07 ora 18:00 UTC 
 
 

  
a) 

 
b) 

Fig. 29. a) Câmpul de geopotenţial de la nivelul 
standard de 500 hPa; b) Câmpul de geopotenţial de la 
nivelul de 300 hPa – ALARO – 30.07 ora 00:00 UTC 

 
În aceste condiţii, modelele de arie limită 

estimau cantităţi de apă între 25 şi 50 l/m2, 
incusiv în zona afectată de ploile torenţiale     
din ultimele zile, adică Oltenia şi jumătatea 
vestică a  Munteniei (Fig. 30).  

 
a) 

 

 
b) 

 

 
c) 

Fig. 30.  Estimările modelelor disponibile cu 
privire la distribuțiile și cantitățile de precipitații – 

 a) ALADIN – 29.07 ora 06:00 UTC – 30.07 
ora 06:00 UTC; b) COSMO – 29.07 ora 06:00 UTC – 

30.07 ora 06:00 UTC; c) ALARO – 29.07 ora     
06:00 UTC – 30.07 ora 06:00 UTC 

 
 
Tinând cont şi de situaţia din teren, 

Administratia Nationala de Meteorologie a mai 
emis o atenţionare cod galben (Fig. 31). 

Din datele primite de la staţiile meteo, 
pluvio şi hidro reiese că în jud Olt, la Făgeţelu, 
s-a înregistrat cea mai mare cantitate de apă în 
24 h, 83 l/m2 (Fig. 32). 
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Fig. 31. Atenţionare meteorologică emisă la data de 

29.07 – ANM 
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Fig. 32. a) Harta de precipitaţii pentru intervalul 
29.07 ora 06:00 UTC-30.07 ora 06:00 UTC; 

b) Cantitiţile de precipitaţii cumulate în intervalul  
29-30.07 

 

În urma ploilor torenţiale căzute în 
intervalul 27 ora 06:00 UTC – 29.07 ora          
18:00 UTC, în judeţele Dolj, Gorj și Vâlcea,   
dar și în Parâng,  s-au acumulat cantităţi de    
apă de peste 100 l/m2, iar cea mai mare valoare   
a fost înregistrată la Sadu, în județul Gorj –    
182 l/m2. 

Distribuția precipitațiilor și a cantităților 
de apă cumulate în 60 de ore se poate observa și 
din figura 33.  
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Fig. 33. a) Harta de precipitaţii căzute în intervalul 
27.07 ora 06 UTC-29.07 ora 18 UTC; b) Cantităţile 

de precipitaţii (>50l/m2) cumulate în intervalul  
27-29.07 

 
După cum se observă, cantitățile cele   

mai mari de apă au fost înregistrate îndeosebi   
în zona deluroasă și montană a Olteniei. 
Factorul orografic, în acest caz Carpații 
Meriodanali, a constituit un baraj în calea 
sistemelor noroase, impunând astfel o ascen-
dență suplimentară forțată orografic și a permis, 
astfel, cumularea cantităților foarte mari de apă. 
Mai mult decât atât, în urma ploilor torențiale   
s-au produs scurgeri importante pe versanţi, 
torenţi şi  pâraie, viituri rapide pe râurile mici 
care au avut ca efect inundaţii locale, dar și 
creşteri de debite şi niveluri pe râurile din 
bazinele hidrografice din zonă, cu depăşiri chiar 
ale cotelor de pericol. 

 
 

5. CONCLUZII 

Persistența câmpului depresionar în cea mai 
mare parte a Europei, implicit și în țara 
noastră, precum și absența, în mare parte din 
interval, a dorsalei anticiclonului azoric, 
caracteristică sezonului cald, au făcut ca 
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luna iulie 2014 să fie una extrem de instabilă 
și foarte bogată în precipitații.  

Cu o medie la nivelul întregii țări de 
123,5 l/m2, luna iulie 2014 este considerată 
a patra cea mai ploioasă lună iulie din 1961 
și până în prezent. În iulie 2014, cantitatea 
totală maximă de precipitaţii înregistrată     
la staţiile meteorologice, exceptând zona   
de munte, a fost de 307,6 l/m2, la Polovragi,    
în judeţul Vâlcea, iar cea mai mare cantitate 
înregistrată în reţeaua staţiilor hidrologice    
şi a posturilor pluviometrice a fost de    
343,8 l/m2, la Sadu, în judeţul Gorj. De 
asemenea, abaterea cantităţii medii de 
precipitaţii faţă de normala climatologică 
1961-1990, respectiv 1981-2010 a fost 
pozitivă în aproape toată ţara. 

Cantitățile foarte mari de precipitații 
au fost generate, în principal, de prezența în 
spațiul geografic al României a unei serii de 
cicloni de origine mediteraneană, foarte 
bogați în umezeală. De altfel, aceștia sunt 
responsabili, în iulie 2014, de producerea 
unor inundații istorice nu doar în regiunile 
sudice și sud-vestice ale României, ci și în 
celelalte țări din Peninsula Balcanică.  

Pe lângă cantităţile de precipitaţii 
însemnate, luna iulie s-a remarcat şi prin 
numeroasele căderi de grindină, care au 
provocat pagube materiale semnificative, 
aşa cum a fost cazul de la Pleşoiu, din 
noaptea de 10 spre 11 iulie, când au fost 
distruse acoperişuri, şcoli, reţele electrice, 
stâlpi, solarii, legume de câmp – 120 de 
hectare, zeci de hectare de grâu, porumb, 
floarea soarelui şi viţă de vie – 38 de 
hectare; dar şi de frecvente descărcări 
electrice ce au provocat în unele regiuni 
incendii, focul izbucnind după ce o locuință 
a fost lovită de fulger, în ziua de 9 iulie 
2014, în orașul Vișeu de Sus din județul 
Maramureș. Tot aici, în aceeași zi, s-au 

semnalat şi intensificări ale vântului cu 
aspect de vijelie, când mai mulți copaci au 
fost doborâți de vânt.  

Cantitățile mari de precipitații și 
scurgerile de pe versanți au provocat 
inundații și în județul Caraș Severin, unde 
au fost afectate 11 locuințe și aproape       
100 de curți și grădini. Precipitaţiile căzute, 
de 35-40 l/m2 au creat probleme, în     
special în satul Fizeş, unde s-au format 
viituri. În Șemlacu Mic nivelul apei a 
determinat izolarea completă a zonei, dar     
și prăbușirea unei case. La Gherman,   
pârâul Semița a ieșit din albie, inundând    
15 gospodării.  

Intensitatea acestor fenomene și 
persistența lor este evidențiată și de numărul 
foarte mare de atenţionări cod galben (509) 
şi avertizări cod portocaliu (33) emise în 
luna iulie 2014 de către ANM pentru 
fenomene meteorologice severe imediate, 
toate acestea vizând instabilitatea 
atmosferică accentuată şi ploile însemnate 
cantitativ.  

De altfel, în ultimele zile ale lunii, 
INHGA a instituit cod roşu pe mai multe 
râuri din Oltenia şi Muntenia, situaţia cea 
mai gravă fiind în nordul Olteniei, unde 
viiturile puternice au distrus mai multe case, 
poduri, precum şi drumuri naţionale şi 
judeţene. Probleme au apărut și în județele 
din sud regiunilor, ca urmare a propagării 
viiturilor formate în amonte, pe cursul 
râurilor. Astfel de județe, unde viiturile au 
creat probleme grave, materiale și 
financiare, au fost în Gorj, Vâlcea, 
Mehedinți, Dolj, Olt, dar și în Teleorman, 
Dâmbovița și Argeș. Aşadar, luna iulie  
2014 a fost o lună atipică, fără zile 
caniculare, dar cu fenomene meteorologice 
extreme persistente, îndeosebi în jumătatea 
de sud a țării.  
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Rezumat: Caracterizarea unui an agricol constă în analiza agrometeorologică a perioadei 
septembrie-august, respectiv întreaga perioadă de vegetaţie a culturilor de câmp. Un accent 
deosebit s-a pus pe evoluţia regimului hidro-termic din aer şi sol, analiza efectuându-se pe 
anotimpuri şi intervale caracteristice, în care acţiunea limitativă a acestor factori au un rol deosebit 
de important asupra recoltelor obţinute.  
Lucrarea de faţă prezintă evoluţia condiţiilor agrometeorologice în anul agricol 2013-2014, cu 
efecte directe asupra culturilor cerealiere de toamnă şi speciilor pomi-viticole.  S-au prelucrat şi 
analizat date de specialitate privind factorul de temperatură, precipitaţii şi coţinutul de apă din sol 
accesibil plantelor agricole, pe parcursul principalelor faze de vegetaţie ale culturilor cerealiere şi 
prăşitoare, specii cu ponderea cea mai însemnată în structura culturilor de câmp din ţara noastră. 
În scopul evaluării potenţialului resurselor agroclimatice disponibile pentru agricultură la nivelul 
teritoriului agricol al ţării s-au luat în considerare datele agrometeorologice înregistrate la staţiile 
meteorologice cu program agrometeorologic din România. Astfel,  s-au analizat resursele termice 
şi hidrice, datele fenologice, precum şi rezerva de umiditate accesibilă plantelor de grâu de  
toamnă şi porumb, la date calendaristice specifice şi pe diferite adâncimi de sol (0-20 cm, 0-50 cm 
şi 0-100 cm). 
Cunoaşterea caracteristicilor agrometeorologice ale anului agricol septembrie 2013-august 2014 
este necesară în aplicarea unui management modern care presupune realizarea asolamentului, a 
rotaţiei culturilor, ponderea speciilor cultivate, cu scopul de a diminua efectele negative ale 
factorilor meteorologici de risc termic şi hidric asupra culturilor de câmp. 
Prin monitorizarea şi supravegherea permanentă a fenomenelor de risc/stres termic şi hidric se pot 
aplica cele mai eficiente măsuri de prevenire şi diminuare a efectelor asupra recoltelor obţinute. 
 
Cuvinte cheie: an agricol, resurse hidrice şi termice, grâu de toamnă şi porumb 

 
 

1. INTRODUCERE 
 
Caracterizarea unui an agricol, presupune 
analiza agrometeorologică a perioadei septem-
brie-august, respectiv întreaga perioadă de 
vegetaţie a culturilor de câmp și presupune 
stabilirea gradului de favorabilitate pentru 
agricultură. Analiza fenomenelor agrometeo-
rologice de risc termic şi hidric constă în 
identificarea parametrilor şi a pragurilor critice 
pe intervale calendaristice specifice, care 
corespund cu parcurgerea proceselor de creştere 
şi dezvoltare ale plantelor agricole. Un accent 
deosebit s-a pus pe evoluţia regimului hidro-
termic din aer și sol, analiza efectuându-se pe 
anotimpuri și intervale caracteristice, în care 
acţiunea limitativă a acestor factori au un rol 
hotărâtor asupra producţiei agricole obţinute.  

Indicii termici și hidrici specifici necesari 
pentru evaluarea influenţei condiţiilor de vege-
taţie asupra culturilor de grâu de toamnă şi 
porumb, au fost studiaţi în corelaţie directă      

cu cerinţele plantelor agricole faţă de apă, pe 
faze şi interfaze specifice, precum şi pe întreg 
sezonul de vegetaţie. Pentru evaluarea potenţia-
lului resurselor agroclimatice disponibile pentru 
agricultură la nivelul teritoriului agricol al ţării 
s-au luat în considerare datele agrometeo-
rologice înregistrate la staţiile meteorologice    
cu program agrometeorologic din România. În 
acest scop s-au analizat resursele termice şi 
hidrice, precum şi rezerva de umiditate 
accesibilă plantelor de grâu de toamnă şi 
porumb, la date calendaristice specifice şi pe 
diferite adâncimi de sol (0-20 cm, 0-50 cm şi   
0-100 cm). 

Cunoașterea caracteristicilor agrometeo-
rologice ale anului agricol septembrie 2013-
august 2014 este necesară în aplicarea unui 
management modern care presupune realizarea 
asolamentului, a rotaţiei culturilor, ponderea 
speciilor cultivate, cu scopul de a diminua 
efectele negative ale factorilor meteorologici de 
risc termic și hidric asupra culturilor de câmp. 
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2. DATE ŞI METODE 

 
Analiza condiţiilor agrometeorologice din anul 
agricol 01 septembrie 2013-31 august 2014 și 
impactul acestora asupra stării de vegetaţie a 
grâului de toamnă, precum şi a producţiilor 
agricole obţinute, se realizează prin 
caracterizarea următorilor parametri: 

  Regimul hidrotermic din aer şi sol în perioada 
însămânţărilor de toamnă. Starea de vegetaţie 
a culturilor de toamnă la intrarea în repausul 
vegetativ: 
--  T > 0C (unităţi de căldură) cumulate în 

intervalul septembrie-octombrie 2013; 
--  Cantităţi de precipitaţii înregistrate în 

perioada septembrie-octombrie 2013; 
--  Temperatura medie decadică în sol, la 

adâncimea de 10 cm, înregistrată în inter-
valele 01-10, 11-20 şi 21-31 octombrie 
2013; 

--  Rezerva de umiditate în stratul de sol         
0-20 cm (ogor), la data de 30 septembrie 
2013. 

  Asprimea iernii şi impactul ei asupra 
vegetaţiei: 
--  T < 0C (unităţi de frig) în intervalul 01 

noiembrie 2013-31 martie 2014; 
--  Tmin. ≤ -15C (unităţi de ger) înregistrate 

în perioada 01 noiembrie 2013-31 martie 
2014. 

  Particularităţile perioadei de tranziţie de la 
anotimpul de iarnă la primăvară: 
--  Indicele de împrimăvărare (Tmed. > 0C/ 

unităţi de căldură), în intervalul 01 febru-
arie-10 aprilie 2014; 

--  Totalul precipitaţiilor înregistrate în 
perioada 01 noiembrie 2013-31 martie 2014; 

--  Aprovizionarea cu apă accesibilă plantelor 
de grâu de toamnă pe adâncimea de sol      
0-100 cm, la datele de 31 martie şi 31 mai 
2014; 

--  Temperatura medie decadică în sol, la 
adâncimea de 10 cm, în intervalele 01-10 şi 
11-20 aprilie 2014. 



--  Cantităţi de precipitaţii înregistrate în inter-
valul 01 iunie-31 august 2014; 

--  Precipitaţii căzute pe parcursul anului 
agricol 01 septembrie 2013-31 august 2014; 

--  Intensitatea fenomenului de arşiţă (Tmax. 
≥ 32C /unităţi de arşiţă) produs în perioada 
01 iunie-31 august 2014; 

--  Rezerva de umiditate pe profilul de sol       
0-100 cm, în cultura neirigată de porumb, la 
sfârşitul lunii iulie 2014. 

 
 

3. REZULTATE 
 

TOAMNA 2013. Pe ansamblu, luna septembrie 
2013 s-a caracterizat printr-o alternanţă de zile 
mai calde cu perioade în care a predominat un 
regim termic al aerului normal, în cea mai mare 
parte a zonelor de cultură.  

Ȋn ultima decadă a lunii s-a produs un 
proces de răcire a vremii, aceasta devenind mai 
rece decât în mod obişnuit, la nivelul întregii 
ţări.  

Temperaturile medii diurne ale aerului    
s-au situat între 14...25°C în zilele cele mai 
calde, abaterile termice pozitive fiind de 1...7°C 
şi 10...20°C, limite apropiate de mediile multi-
anuale în   restul perioadei, exceptând sfârşitul 
intervalului, când s-au înregistrat valori  medii 
ale aerului cuprinse între 5...17°C, mai scăzute 
cu 1...7°C comparativ cu normele climatologice. 
Maximele din aer s-au încadrat între 4...32°C, în 
aproape toată ţara, iar minimele s-au situat între 
1...22°C, pe aproape întreg teritoriul agricol. Ȋn 
zonele depresionare din centrul şi nordul ţării   
s-au semnalat valori mai scăzute, –6...0°C, local 
producându-se brumă.  

Precipitaţiile înregistrate au fost sub  
formă de ploi locale, cu caracter de aversă, 
semnificative din punct de vedere agricol în 
majoritatea regiunilor agricole.  

La data de 30 septembrie 2013, aprovizio-
narea cu apă în stratul de sol 0-20 cm/ogor se 
încadra în limite satisfăcătoare (200-350 mc/ha), 
apropiate de optim (350-450 mc/ha) și local 
optime (450-500 mc/ha), în aproape toată ţara, 
cu excepţia unor suprafeţe agricole din sud-estul 
Olteniei, sud-vestul Munteniei, vestul Moldovei 
și al Crișanei, unde se înregistrau deficite de 
umiditate în sol, seceta pedologică fiind 
moderată (150-200 mc/ha) și izolat puternică 
(100-150 mc/ha), figura 1. 

  Caracterizarea agrometeorologică a perioadei 
de vegetaţie a culturilor agricole. Analiza în 
dinamică a cantităţilor de precipitaţii şi 
efectele acestora asupra stării de vegetaţie şi 
productivităţii culturilor, precum și evoluţia 
regimului termic cu impact asupra datelor de 
producere a fazelor fenologice la grâul de 
toamnă şi porumb: 
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Fig. 1. Conţinutul de umiditate în stratul de sol        

0-20 cm (ogor), la sfârşitul lunii septembrie 2013 
  

În prima parte a lunii octombrie 2013 a 
predominat un regim termic al aerului mai 
scăzut decât în mod obişnuit, după care s-a 
produs o încălzire treptată a vremii, în cea mai 
mare parte a ţării. Valorile medii diurne ale 
aerului s-au încadrat între 0…17°C, la începutul 
perioadei, abaterile termice negative fiind de 
1...10°C şi 5...23°C, în restul intervalului, valori 
mai ridicate cu 1...13°C comparativ cu normele 
climatologice. Temperaturile maxime din aer    
s-au situat între 2...28°C, la scara înregii ţări,   
iar minimele între –4...19°C, valori mai scăzute 
(–9...–5°C) înregistrându-se în depresiunile din 
estul Transilvaniei. Local, în zonele depresio-
nare au fost condiţii de producere a brumei şi 
izolat s-a produs îngheţ la suprafaţa solului, 
îndeosebi în zilele cele mai reci. 

În sol la adâncimile de 5 şi 10 cm, regimul 
termic mediu diurn al solului a oscilat între 
8...16°C, limite optime desfăşurării proceselor 
de creştere şi dezvoltare la culturile de toamnă 
înfiinţate până la această dată, figura 2. 

 

 

Fig. 2. Temperatura solului la adâncimea de 10 cm la 
data de 31 octombrie 2013 

 
În intervalul 01 septembrie-31octom-

brie 2013 (perioada însămânţării culturilor de 
toamnă), cantităţile de preciptaţii înregistrate   
au fost următoarele: deficitare, 40-80 l/mp, pe 

suprafeţe extinse din Moldova, estul 
Transilvaniei, local în nord-vestul Banatului, 
sudul Olteniei şi nord-estul Dobrogei; optime, 
81-150 l/mp, în Maramureş, cea mai mare parte 
a Transilvaniei, Crişanei, sudul Moldovei şi al 
Olteniei, sudul şi nord-estul Munteniei, sud-
vestul Banatului, centrul şi izolat sudul 
Dobrogei; abundente, 151-200 l/mp şi chiar 
excedentare, 201-265 l/mp pe suprafeţe extinse 
din Muntenia, Oltenia, Dobrogea, izolat în    
sud-estul Crişanei şi sudul Moldovei, figura 3. 

 

 

Fig. 3. Precipitaţii înregistrate în intervalul 
septembrie-octombrie 2013 

 

Luna noiembrie 2013 s-a caracterizat 
printr-o vreme mai caldă decât în mod obişnuit, 
în majoritatea regiunilor, exceptând ultimele zile 
ale intervalului, când regimul termic al aerului a 
fost mai scăzut decât în mod normal, la nivelul 
întregii ţări.  

Temperaturile medii diurne ale aerului 
s-au situat între 5...19°C, în zilele cele mai 
calde, abaterile termice pozitive fiind de 
1...12°C şi –6...4°C în restul perioadei, valori 
mai scăzute cu 1...9°C comparativ cu mediile 
multianuale. Maximele din aer s-au încadrat 
între –2...27°C pe întreg teritoriul agricol al ţării, 
iar minimele între –10...18°C, cele mai scăzute 
valori (–10...–7°C) semnalându-se în zonele 
depresionare din nordul şi centrul ţării, unde au 
fost condiţii de producere a brumei şi îngheţului 
la sol. Regimul termic mediu diurn al solului la 
adâncimea de 10 cm a înregistrat valori cuprinse 
între 5...15°C, favorabile parcurgerii ritmurilor 
vegetative la speciile de toamnă (rapiţă, orz şi 
grâu) semănate în epoca optimă. 

Precipitaţiile au fost predominant sub 
formă de ploi, dar şi mixte (ploaie, lapoviţă şi 
ninsoare), astfel: reduse cantitativ 4-25 l/mp,    
în Dobrogea, estul şi izolat centrul Munteniei 
sud-estul şi local în nord-vestul Transilvaniei, 
izolat în sud-vestul Maramureşului, estul şi 
vestul Moldovei; semnificative, 26-50 l/mp, în 
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Crişana, pe suprafeţe extinse din Maramureş, 
Transilvania, Moldova, Muntenia, nordul 
Banatului, sudul Olteniei; ridicate, 51-93 l/mp, 
în cea mai mare parte a Olteniei, Banatului, 
nord-vestul şi local în sudul şi nordul Munteniei, 
izolat în centrul Transilvaniei şi nord-estul 
Moldovei, figura 4. 

 

 

Fig. 4. Cantităţi de precipitaţii cumulate  
în luna noiembrie 2013 

 
La data de 30 Noiembrie 2013, apro-

vizionarea cu apă accesibilă plantelor de grâu  
de toamnă pe profilul de sol 0-50 cm, se încadra 
în limite satisfăcătoare (500-800 mc/ha), 
apropiate de optim (800-950 mc/ha) şi optime 
(950-1040 mc/ha), pe aproape întreg teritoriul 
agricol al ţării, cu excepţia unor suprafeţe din 
centrul Dobrogei, unde s-au înregistrat deficite 
moderate de umiditate în sol (secetă pedologică 
moderată/380-500 mc/ha), figura 5. 

 

 
Fig. 5. Aprovizionarea cu apă pe adâncimea de sol   
0-50 cm în cultura grâului de toamnă, la sfârşitul  

lunii noiembrie 2013  
 

IARNA 2013-2014. În luna decembrie 
2013 a predominat o vreme în general normală 
în aproape toată ţara, exceptând ultimele zile ale 
perioadei, când s-a produs o încălzire treptată în 
evoluţia regimului termic.  

Temperaturile medii diurne ale aerului    
au oscilat între –8...5°C în prima parte a 

intervalului, valori apropiate de mediile multi-
anuale şi –7...9°C spre sfârşitul perioadei, 
abaterile termice pozitive fiind de 1...7°C. 
Temperaturile maxime din aer au fost cuprinse 
între –8...14°C pe întreg teritoriul agricol al  
ţării, iar minimele între –20...9°C, cele mai 
scăzute valori (–20...–10°C) semnalându-se 
local în zonele depresionare din nordul şi centrul 
ţării, unde s-a produs brumă şi îngheţ la sol.  

Din punct de vedere pluviometric, preci-
pitaţiile înregistrate au fost reduse cantitativ,    
0-10 l/mp, în Moldova, Dobrogea, Muntenia, 
Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, 
Crişanei şi Banatului, izolat în vestul 
Maramureşului şi semnificative, 11-24 l/mp,    
pe suprafeţe extinse din Maramureş, estul 
Crişanei, nordul Transilvaniei, sud-vestul şi 
izolat în estul Banatului. 

În prima parte a lunii ianuarie 2014 a 
predominat un regim termic al aerului mai 
ridicat decât în mod normal, după care, spre 
sfârşitul perioadei s-a produs o răcire accentuată 
a vremii, în aproape toată ţara.  

Temperatura medie diurnă a aerului a fost 
cuprinsă între  –6...14°C în zilele cele mai calde, 
abaterile termice pozitive fiind de 1...15°C şi     
–19...2°C în perioada rece, valori mai scăzute cu 
1...14°C în raport cu mediile multianuale lunare. 
Maximele din aer au oscilat între –17...17°C,   
iar minimele între –26...12°C, cele mai scăzute 
valori înregistrându-se în nordul, centrul,    
sudul şi estul ţării, unde izolat s-au produs 
vătămari ale aparatului foliar al plantelor. La 
sfârşitul lunii ianuarie 2014, rezerva de umidi-
tate pe profilul de sol 0-100 cm în cultura 
grâului de toamnă, se încadra în limite 
satisfăcătoare (950-1250 mc/ha) până la apro-
piate de optim (1250-1550 mc/ha) şi optime 
(1550-1670 mc/ha), la nivelul întregului teritoriu 
agricol al ţării,   figura 6. 

 

 

Fig. 6. Aprovizionarea cu apă pe profilul de sol        
0-100 cm în cultura grâului de toamnă, la data de     

31 ianuarie 2014  
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Vremea mai rece decât în mod obişnuit  
de la începutul lunii februarie 2014, a intrat  
într-un proces de încălzire treptată, la nivelul 
întregii ţări. Regimul termic mediu diurn al 
aerului s-a situat între –19...2°C în prima parte a 
perioadei, valori mai scăzute cu 1...14°C în 
raport cu mediile multianuale şi –1...14°C spre 
sfârşitul intervalului, abaterile termice pozitive 
fiind de 1...12°C. Temperaturile maxime din aer 
au fost cuprinse între –17...21°C, iar minimele 
între –26...8°C.  

Aprovizionarea cu apă accesibilă plan-
telor pe profilul de sol 0-100 cm la data de       
28 februarie 2014, în cultura grâului de toamnă 
prezenta valori satisfăcătoare (880-1200 mc/ha), 
apropiate de optim (1200-1500 mc/ha) şi optime 
(1500-1600 mc/ha) în toate regiunile agricole 
ale ţării, figura 7. 

 

 

Fig. 7. Rezerva de umiditate pe profilul de sol           
0-100 cm în cultura grâului de toamnă, la sfârşitul 

lunii februarie 2014  
 

În general, regimul termic din aer şi sol 
mai ridicat decât în mod obişnuit din a doua 
parte a lunii februarie 2014 a favorizat reluarea 
treptată a proceselor de creştere şi dezvoltare la 
speciile de toamnă, în cea mai mare parte a 
teritoriului agricol.  

Culturile de orz şi grâu de toamnă 
însămânţate în perioada optimă înregistrau 
fazele de formare a frunzei a treia şi înfrăţire 
(35-100%), iar cele tardive, răsărirea, apariţia 
frunzei a treia şi înfrăţirea (20-100%), figura 8. 

Pentru a evalua condiţiile de iernare       
ale speciilor de toamnă s-a analizat indicele 
termic specific perioadei 01 decembrie 2013-   
28 februarie 2014, respectiv cuantumul 
temperaturilor minime negative din aer   
(ΣTmin. ≤ –10°C/unităţi de ger), ce carac-
terizează anotimpul rece prin asprimea iernii. 
Astfel, din analiza sumei temperaturilor minime 
negative din aer situate sub limitele critice de 
rezistenţă (Tmin. ≤ –10°C) a plantelor agricole, 
se constată caracterul de iarnă blândă (sub       

10 unităţi de ger), în cea mai mare parte a 
teritoriului agricol al ţării. 

 

 

Fig. 8. Starea de vegetaţie la cultura de grâu de 
toamnă din zona Slobozia / Muntenia 

  

În Muntenia, cea mai mare parte a 
Dobrogei, sudul şi centrul Moldovei, sud-estul  
şi sud-vestul Olteniei, local în nordul şi estul 
Transilvaniei, gerul a înregistrat o intensitate 
moderată, 11-30 unităţi de ger, ceea ce carac-
terizează o iarnă normală. O iarnă aspră         
(31-50 unităţi de ger) şi foarte aspră (peste        
50 unităţi de ger) s-a semnalat în nordul şi    
estul Moldovei, estul şi local în centrul 
Transilvaniei, figura 9. Cele mai scăzute valori 
ale temperaturilor minime negative din aer 
(Tmin. ≤ –10...–15...–20°C) s-au înregistrat în 
perioada 24.01-06.02 2014. 
 

 

Fig. 9. Asprimea iernii (unităţi de ger), în perioada 
decembrie 2013-februarie 2014 

 

PRIMĂVARA 2014. În luna martie 2014 
a predominat un regim termic al aerului mai 
ridicat decât în mod normal, pe întreg teritoriul 
agricol al ţării.  

Temperatura medie diurnă a aerului s-a 
încadrat între 2...17°C, abaterile termice pozitive 
fiind de 1...12°C. Maximele din aer s-au situat 
între 4...23°C, iar minimele între –9...15°C, cele 
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mai scăzute valori (–9...–1°C) înregistrându-se 
în zilele cele mai reci, în Transilvania, Moldova 
şi izolat în Muntenia, unde local s-a produs 
brumă şi îngheţ la suprafaţa solului. 

S-a analizat parametrul agrometeorologic 
ce caracterizează anotimpul rece, respectiv 
asprimea iernii prin cuantumul tempera-     
turilor medii diurne negative din aer (Σtmed.      
≤ 0°C/unităţi de frig) înregistrate în intervalul        
01 noiembrie 2013-31 martie 2014. Din    
analiza “unităţilor de frig”/Σtmed. ≤0°C, se 
evidenţiază caracterul de iarnă blândă              
(<200 unităţi de frig), în Banat, Crişana, 
Maramureş, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea 
mai mare parte a Transivaniei şi a Moldovei. O 
intensitate moderată a frigului, 201-300 unităti 
de frig (iarnă normală) s-a semnalat în estul 
Transilvaniei şi nordul Moldovei. În depresiu-
nile din estul Transilvaniei s-au acumulat     
301-400 unităţi de frig (iarnă rece) şi           
>400 unităţi de frig (iarnă deosebit de rece), 
figura 10. 

    

 

 

Fig. 10. Asprimea iernii (unităţi de frig), în perioada 
noiembrie 2013-martie 2014 

 
Precipitaţiile înregistrate în intervalul    

01-31 martie 2014 au fost următoarele: reduse 
cantitativ, 6-10 l/mp, izolat în nord-estul 
Dobrogei; normale, 11-25 l/mp, în cea mai mare 
parte a Banatului, Crişanei şi Maramureşului, 
sudul şi nord-vestul Transilvaniei, nord-estul 
Moldovei, izolat în nord-vestul şi nord-estul 
Munteniei; ridicate, 26-50 l/mp, pe suprafeţe 
extinse din Moldova, Dobrogea, Transilvania, 
cea mai mare parte a Munteniei, sud-estul 
Banatului, estul Crişanei şi centrul 
Maramureşului; abundente, 51-75 l/mp şi chiar 
excedentare 76-108 l/mp, în Oltenia, vestul şi 
local în estul Munteniei, izolat în sudul 
Moldovei. 

În intervalul 01 noiembrie 2013-31 martie 
2014, ce corespunde perioadei de acumulare a 
apei în sol pentru culturile de câmp, se 

evidenţiază faptul că, pe aproape întreg  
teritoriul agricol al ţării precipitaţiile su fost 
deficitare <200 l/mp (regim pluviometric foarte 
secetos, secetos şi moderat de secetos), în 
Moldova, Dobrogea, Transilvania, Maramureş, 
Crişana, Banat, cea mai mare parte a Munteniei, 
izolat în sudul Olteniei; optime, 201-250 l/mp, 
pe suprafeţe agricole extinse din Oltenia şi   
local în nord-vestul Munteniei şi ridicate,     
251-334 l/mp, în nord-vestul Olteniei, figura 11. 

  

 

Fig. 11. Cantităţi de precipitaţii înregistrate pe 
parcursul perioadei de acumulare a apei în sol 

(noiembrie 2013-martie 2014) 
  

În cultura grâului de toamnă, rezerva de 
umiditate accesibilă plantelor pe profilul de sol 
0-100 cm la data de 31 martie 2014, s-a situat   
în limite satisfăcătoare (950-1250 mc/ha) şi 
apropiate de optim (1250-1560 mc/ha), în 
majoritatea zonelor de cultură ale ţării. Deficite 
de apă în sol (secetă pedologică moderată/650-
950 mc/ha şi izolat puternică/400-650 mc/ha)   
s-au înregistrat în Banat, Crişana, nordul şi estul 
Moldovei, sudul Transilvaniei, local în estul 
Munteniei şi centrul Dobrogei, figura 12. 

 

 

Fig. 12. Rezerva de umiditate pe profilul de sol              
0-100 cm în cultura grâului de toamnă, la data de     

31 martie 2014 
 

Pe parcursul lunii aprilie 2014 a 
predominat o alternanţă de zile normale sub 
aspect termic, cu perioade în care regimul termic 
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al aerului a fost mai ridicat decât în mod 
obişnuit, în majoritatea regiunilor agricole. 
Temperaturile medii diurne ale aerului au fost 
cuprinse între 3...16°C în cea mai mare parte a 
ţării, valori apropiate de normele climatologice 
şi 9...19°C în zilele cele mai calde, abaterile 
termice pozitive fiind de 1...8°C. Temperaturile 
minime din aer s-au încadrat între 4...15°C în 
majoritatea zonelor de cultură şi -3...3°C în 
depresiunile din Transilvania şi Moldova, unde 
izolat au fost condiţii de producere a brumei şi a 
îngheţului superficial la sol. Maximele din aer 
au oscilat între 13...24°C, la scara întregii ţări. 
Izolat, cantităţile de apă au fost mai însemnate, 
iar local, au fost condiţii de producere a 
grindinei. Local, la începutul perioadei, în 
nordul Moldovei şi Transilvania, s-au înregistrat 
precipitaţii mixte (ploaie, lapoviţă şi ninsoare). 
Instabilitatea atmosferică s-a manifestat prin 
precipitaţii sub formă de ploi locale cu caracter 
de aversă, fiind însoţite de descărcări electrice  
şi intensificări ale vântului, în aproape toată  
ţara. 

Potenţialul termic al perioadei de trecere 
de la iarnă la primăvară este exprimat prin 
indicele de împrimăvărare (∑Tmed ≥ 0C), 
calculat în intervalul 01 februarie-10 aprilie 
2014. Pe aproape întreg teritoriul agricol al  
ţării, indicele de împrimăvărare a totalizat    
401-675 unităţi de căldură, ceea ce semnifică      
o împrimăvărare timpurie şi foarte timpurie.      
O împrimăvărare moderată şi normală, 265-  
400 unităţi de căldură, s-a semnalat în nordul 
Moldovei şi vestul Transilvaniei, figura 13. 
 

 

Fig. 13. Indicele de împrimăvărare 
(unităţi de căldură) înregistrat în perioada  

01 februarie-10 aprilie 2014 
 
Temperatura medie diurnǎ a solului la 

adâncimea de 5 cm la data de 30 aprilie 2014 a 
fost cuprinsǎ între 13...21°C, la nivelul întregii 
ţări, valori ce au permis în bune condiţii 
parcurgerea fazelor de vegetaţie la culturile de 
toamnă, figura 14. 

 
Fig. 14. Temperatura medie diurnă a solului la 

adâncimea de 5 cm, la sfârşitul lunii aprilie 2014 
 

La data de 30 aprilie 2014, rezerva de 
umiditate accesibilă plantelor de grâu de toamnă 
pe profilul de sol 0-100 cm, se situa în limite 
satisfăcătoare (900-1200 mc/ha) până la 
apropiate de optim (1200-1500 mc/ha) și optime 
(1500-1790 mc/ha), în Oltenia, cea mai mare 
parte a Munteniei, Transilvaniei și Moldovei. În 
Banat, Crișana, Maramureș, Dobrogea, vestul și 
local în centrul Transilvaniei, estul Munteniei, 
nordul și sud-estul Moldovei se semnala seceta 
pedologică moderată (600-900 mc/ha) și local 
puternică (350-600 mc/ha), figura 15. 

 

 
Fig. 15. Aprovizionarea cu apă în stratul de sol  

0-100 cm în cultura grâului de toamnă, la data de  
30 aprilie 2014 

 
În stratul de sol 0-20 cm (ogor), 

aprovizionarea cu apă se încadra în limite 
satisfăcătoare (300-400 mc/ha), apropiate de 
optim (400-500 mc/ha) și optime (500-          
610 mc/ha), în Oltenia, pe suprafeţe extinse     
din Muntenia, Moldova, sudul și estul 
Transilvaniei, local în estul Banatului. Deficite 
de umiditate în sol, seceta pedologică fiind 
moderată (200-300 mc/ha) și local puternică 
(110-200 mc/ha), se înregistrau în Crișana, 
Maramureș, Dobrogea, cea mai mare parte a 
Banatului, nordul, centrul și vestul 
Transilvaniei, estul Munteniei, izolat în nord-
estul și sud-estul Moldovei, figura 16. 
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Fig. 16. Rezerva de umiditate în stratul de sol  

0-20 cm/ogor, la sfârşitul lunii aprilie 2014 
 

Luna mai 2014 s-a caracterizat printr-o 
alternanţă de zile normale sub aspect termic,    
cu intervale în care regimul termic al aerului a 
fost mai scăzut decât în mod obişnuit, în cea  
mai mare parte a ţării. Temperaturile medii 
diurne ale aerului au fost cuprinse între 9...19°C 
în cea mai mare parte a ţării, valori apropiate    
de normele climatologice şi 5...14°C în zilele 
cele mai reci, abaterile termice negative fiind de 
1...7°C. Temperaturile minime din aer s-au 
încadrat între 4...19°C în majoritatea zonelor   
de cultură şi –1...3°C în depresiunile din 
Transilvania şi Moldova, unde izolat au fost 
condiţii de roducere a brumei şi a îngheţului 
superficial la sol. Maximele din aer au oscilat 
între 9...32°C, la scara întregii ţări.  

Temperatura medie diurnă a solului la 
adâncimea de 10 cm a fost cuprinsă între 
11...27°C, favorabilă parcurgerii proceselor 
vegetative la culturile prăşitoare semănate în 
epoca optimă. 

Precipitaţiile au fost sub formă de aversă, 
dar şi torenţiale, fiind însoţite de descărcări 
electrice şi intensificări ale vântului, local cu 
aspect de vijelie, precum şi căderi de grindină. 
Acestea au fost: normale, 38-50 l/mp, local în 
centrul şi vestul Maramureşului, centrul Crişanei 
şi sudul Dobrogei; ridicate, 51-100 l/mp în cea 
mai mare parte a Crişanei, Transilvaniei, 
Maramureşului, Dobrogei, estul şi local în sudul 
Munteniei, sud-vestul şi izolat în nordul 
Olteniei, izolat în sudul Banatului, sud-estul 
Moldovei; abundente, 101-125 l/mp şi chiar 
excedentare, 126-212 l/mp pe suprafeţe extinse 
din Moldova, Muntenia, Oltenia, Banat, nordul 
şi sud-estul Dobrogei, sud-estul şi izolat în  
nord-vestul Transilvaniei, figura 17.  

Aprovizionarea cu apă accesibilă 
plantelor pe adâncimea de sol 0-100 cm în 
cultura de grâu de toamnă, se situa în limite 
satisfăcătoare (950-1250 mc/ha) până la 

apropiate de optim (1250-1600 mc/ha) şi optime 
(1600-1900 mc/ha), în majoritatea zonelor de 
cultură. Seceta pedologică moderată (650-     
950 mc/ha) şi puternică (350-650 mc/ha) se 
semnala în Maramureş şi Dobrogea, pe suprafeţe 
extinse din Crişana, Transilvania, estul 
Munteniei, izolat în nord-estul şi sud-estul 
Moldovei, figura 18. 

 

 
Fig. 17. Precipitaţii înregistrate în luna mai 2014 

 

 

Fig. 18. Rezerva de umiditate pe profilul de sol         
0-100 cm în cultura grâului de toamnă, la sfârșitul 

lunii mai 2014 
 
Rezerva de umiditate pe profilul de sol 

0-50 cm, în cultura de porumb, se încadra în 
limite satisfăcătoare (450-550 mc/ha), apropiate 
de optim (550-750 mc/ha) şi optime (750-     
1000 mc/ha), în cea mai mare parte a ţării. 
Deficite de apă în sol (secetă pedologică 
moderată/350-450 mc/ha şi puternică/240-     
350 mc/ha) se înregistrau în Maramureş, cea mai 
mare parte a Dobrogei, Crişanei, nord-vestul 
Transilvaniei, estul Munteniei, figura 19. 

În aceste condiţii, în cea mai mare parte a 
regiunilor agricole, procesele de creştere şi 
dezvoltare ale culturilor agricole s-au desfăşurat 
normal, iar în zonele de câmpie, ritmurile de 
vegetaţie au fost intensificate, datorită regimului 
termic din aer şi sol mai ridicat decât în mod 
obişnuit. Uniformitatea şi vigurozitatea plantelor 
se menţinea bună şi medie la culturile 
însămânţate în epoca optimă, respectiv medie şi 
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slabă în semănăturile întârziate fenologic, 
precum şi pe arealele agricole cu deficite de apă 
în sol. Sub aspect fenologic, grâul de toamnă 
parcurgea fazele de înspicare (40-100%), 
înflorire (10-100%) şi maturitate în lapte (10-
80%), figura 20. Ȋn Oltenia, Muntenia şi 
Dobrogea se semnala atac de făinare (Erysiphae 
sp.) şi rugină (Puccinia recondita). 
 

 
Fig. 19. Conţinutul de umiditate în stratul de sol       

0-50 cm, în cultura de porumb, la data de  
31 mai 2014 

 

 
Fig. 20. Starea de vegetaţie la cultura de grâu de 

toamnă din zona Tulcea / Dobrogea 
 

La cultura de porumb se continua răsărirea 
(40-100%), formarea frunzei a treia (10-100%) 
şi înfrunzirea (2-11 frunze), figura 21. 

 

 
Fig. 21. Starea de vegetaţie la cultura de porumb    

din zona Slobozia / Muntenia 

VARA 2014. Luna iunie 2014 s-a 
caracterizat printr-o alternanţă de zile mai calde 
în raport cu mediile climatologice, cu perioade 
în care regimul termic al aerului a fost în general 
normal, în aproape toată ţara.  

Temperaturile medii diurne ale aerului   
au fost cuprinse între 13...23°C în în zilele cele 
mai calde, valori mai ridicate cu 1...8°C 
comparativ cu normalul perioadei şi 11...25°C  
în restul zilelor, limite apropiate de mediile 
multianuale. Temperaturile minime din aer s-au 
încadrat  între 6...21°C în cea mai mare parte a 
regiunilor agricole şi 3...5°C în depresiunile din 
Transilvania. Maximele din aer au oscilat între 
12...36°C, la nivelul întregii ţări. Instabilitatea 
atmosferică s-a menţinut accentuată şi s-a 
manifestat prin ploi sub formă de aversă, dar şi 
torenţiale, fiind însoţite de descărcări electrice şi 
intensificări ale vântului, local cu aspect de 
vijelie, precum şi căderi de grindină.  

În intervalul mai-iunie, care corespunde 
perioadei critice de vegetaţie la culturile de 
toamnă (înspicare-înflorire-formare şi umplere 
bob), regimul pluviometric a fost predominant 
optim (151-200 l/mp) şi ploios (201-338 l/mp), 
în cea mai mare parte a ţării. Pe suprafeţe 
agricole extinse din Maramureş, Dobrogea, 
Crişana, nordul şi vestul Transilvaniei, estul 
Munteniei, cantităţile de precipitaţii au fost 
deficitare (<150 l/mp), figura 22. 

 

 
Fig. 22. Precipitaţii cumulate în intervalul  

mai-iunie 2014 
 

De menţionat că, pe parcursul lunii iunie 
2014 s-au înregistrat cantităţi abundente de 
precipitaţii, ceea ce a determinat o îmbunătăţire 
a rezervei de umiditate din sol. Astfel, la data de 
30 iunie 2014, rezerva de umiditate accesibilă 
plantelor de grâu de toamnă pe profilul de sol   
0-100 cm, se încadra în limite satisfăcătoare 
(900-1200 mc/ha), apropiate de optim (1200-
1600 mc/ha) și optime (1600-1950 mc/ha), în 
majoritatea zonelor de cultură. Deficite de apă în 
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sol (secetă pedologică moderată/600-900 mc/ha, 
puternică/300-600 mc/ha și izolat extremă/260-
300 mc/ha), se înregistrau în Maramureș, 
Crișana, cea mai mare parte a Dobrogei, nordul, 
vestul și local în centrul Transilvaniei, estul 
Munteniei, vestul și centrul Banatului, nord-
estul și local în sudul Moldovei, figura 23. 

 

 
Fig. 23. Rezerva de umiditate pe profilul de sol                

0-100 cm în cultura grâului de toamnă, la data de            
30 iunie 2014 

 
Rezerva de umiditate pe profilul de sol    

0-100 cm, în cultura de porumb, se încadra în 
limite satisfăcătoare (950-1250 mc/ha) până la 
apropiate de optim (1250-1550 mc/ha) şi optime 
(1550-1990 mc/ha), în cea mai mare parte a 
regiunilor agricole. Deficite de apă în sol (secetă 
pedologică moderată/650-950 mc/ha, puternică/ 
350-650 mc/ha şi izolat extremă/310-350 mc/ha) 
se înregistrau în Maramureş, pe suprafeţe 
extinse din Crişana, Dobrogea, nordul şi centrul 
Banatului, vestul Transilvaniei, estul Munteniei, 
sud-estul Moldovei, figura 24. 

 

 
Fig. 24. Aprovizionarea cu apă pe adâncimea de sol 
0-100 cm în cultura neirigată de porumb, la sfârşitul 

lunii iunie 2014 
 
La sfârșitul lunii iunie 2014, procesele de 

coacere şi maturare la speciile de toamnă s-au 
desfăşurat pe ansamblu normal în cea mai mare 
parte a regiunilor agricole şi mai intens în zonele 
de câmpie, precum şi pe terenurile cu o bună 

aprovizionare cu apă a solului. Starea de 
vegetaţie se menţinea în general bună şi medie, 
iar în semănăturile tardive şi pe terenurile cu 
deficite de umiditate în sol, uniformitatea şi 
vigurozitatea plantelor se prezenta medie şi 
slabă. 

Grâul de toamnă înfiinţat în afara      
epocii optime din zonele nordice şi centrale     
îşi definitiva maturitatea în ceară (100%), 
continuându-se totodată maturitatea deplină   
(10-100%) şi recoltarea, figura 25. În restul 
teritoriului agricol se finalizau lucrările de 
recoltare, producţiile obţinute fiind cuprinse 
între 2000-5500 kg/ha. 

 

 
Fig. 25. Starea de vegetaţie la cultura de grâu de 

toamnă din zona Iaşi / Moldova 
 

În prima parte a lunii iulie 2014 a 
predominat o vreme în general normală sub 
aspect termic, după care, aceasta a intrat        
într-un proces de încălzire treptată, pe aproape 
întreg teritoriul agricol al ţării. Regimul termic 
mediu diurn al aerului s-a încadrat între 
15...25°C la începutul perioadei, apropiat de 
mediile multianuale şi 18...28°C în restul  
zilelor, valori mai ridicate cu 1...6°C comparativ 
cu mediile climatologice. Maximele din aer     
au  avut valori cuprinse între 19...35°C iar 
minimele între 10...26°C, valori mai scăzute 
6...9°C înregistrându-se în depresiunile din 
Transilvania. S-au înregistrat ploi cu caracter   
de aversă, dar şi torenţial, însoţite de descărcări 
electrice, intensificări de scurtă durată ale 
vântului şi izolat, căderi de grindină, în cea     
mai mare parte a ţării. 

La sfârşitul lunii iulie 2014, în cultura 
neirigată de porumb, aprovizionarea cu apă pe 
profilul de sol 0-100 cm, se situa în limite 
satisfăcătoare (950-1250 mc/ha), apropiate de 
optim (1250-1550 mc/ha) şi optime (1550-  
1910 mc/ha), în majoritatea zonelor de cultură. 
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Deficite de umiditate în sol (secetă pedologică 
moderată/650-950 mc/ha şi puternică/350-     
650 mc/ha) se înregistrau în cea mai mare    
parte a Dobrogei, estul şi local în centrul şi 
sudul Munteniei, local în sudul Moldovei,   
nord-vestul Crişanei, precum şi izolat în centrul 
Transilvaniei, figura 26. 

 

 
Fig. 26. Gradul de aprovizionare cu apă pe profilul 
de sol 0-100 cm în cultura neirigată de porumb, la 

data de 31 iulie 2014 
 

În cea mai mare parte a zonelor de  
cultură, la grâul de toamnă s-au continuat 
lucrările de recoltare, întârzierea secerişului 
datorită precipitaţiilor înregistrate determinând 
deprecierea calităţii producţiilor (încolţirea 
boabelor în spic, înnegrirea spicelor). În 
culturile întârziate fenologic a predominat 
maturitatea în ceară şi deplină. 

Pe ansamblu, în primele zile ale lunii 
august 2014, regimul termic al aerului a fost  
mai ridicat decât în mod obişnuit, după care,     
s-a produs o răcire semnificativă a vremii, în  
cea mai mare parte a regiunilor agricole. 
Temperaturile medii diurne ale aerului s-au 
situat între 17...30°C în primele zile, abaterile 
termice pozitive fiind de 1...9°C şi 11...26°C     
în restul intervalului, valori apropiate de mediile 
climatologice. Temperaturile maxime din aer     
s-au încadrat între 17...38°C, valorile cele mai 
ridicate înregistrându-se în zilele cele mai calde, 
îndeosebi în vestul, centrul şi sudul ţării. 
Minimele din aer s-au situat între 10...26°C în 
cea mai mare parte a regiunilor agricole şi 
0...9°C în zonele depresionare. Instabilitatea 
atmosferică s-a manifestat prin ploi sub formă  
de aversă, însoţite de descărcări electrice şi 
intensificări ale vântului, precum şi izolat căderi 
de grindină, în aproape toată ţara.  

Pentru evaluarea condiţiilor agrometeo-
rologice din perioada cu cerinţe maxime faţă de 
apă ale culturilor agricole (iunie-august) s-au 
prelucrat date privind intensitatea fenomenului 
de „arşiţă”. Astfel, analiza „arşiţei” exprimată 

prin cuantumul unităţilor de „arşiţă” (∑Tmax. ≥ 
32°C), a evidenţiat faptul că, în intervalul        
01 iunie-31 august 2014, valorile unităţilor de 
„arşiţă” au fost reduse sau chiar absente          
(0-50 unităţi de „arşiţă”), în aproape toată ţara. 
Local în nord-estul şi sud-vestul Munteniei, 
fenomenul de „arşiţă” a avut o intensitate 
ridicată, 51-54 unităţi de „arşiţă”, figura 27. 
 

 
Fig. 27. Intensitatea arșiţei (unităţi de arșiţă) în 

perioada iunie-august 2014 
 

În perioada de consum maxim faţă de apă 
al plantelor agricole (lunile iunie, iulie şi 
august), precipitaţiile înregistrate au fost 
deosebit de scăzute şi scăzute, 85-200 l/mp,  
ceea ce exprimă caracterul foarte secetos, 
secetos şi moderat de secetos, pe suprafeţe 
extinse din Dobrogea, sudul, estul şi izolat în 
nordul Moldovei, local în sudul Munteniei,   
sud-estul Olteniei, centrul şi sud-vestul 
Transilvaniei, vestul Maramureşului, nord-vestul 
Crişanei; optime, 201-300 l/mp, în cea mai mare 
parte a Banatului, Crişanei, Maramureşului, 
Transilvaniei, Moldovei, Munteniei şi Olteniei, 
sudul Dobrogei; ridicate, 301-400 l/mp, în sudul 
Banatului, nord-vestul şi local în nordul 
Munteniei, nord-vestul Olteniei, local în vestul 
Moldovei, estul Crişanei şi sudul Transilvaniei; 
abundente, 401-445 l/mp, local în nord-estul 
Olteniei, figura 28. 

 

 
Fig. 28. Precipitaţii înregistrate în intervalul                 

iunie-august 2014 
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Pe parcursul anului agricol 01 septembrie 
2013-31 august 2014, regimul pluviometric a 
fost: deficitar 350-600 l/mp (secetos şi    
moderat de secetos), în cea mai mare parte a 
Dobrogei, vestul Maramureşului, nord-vestul    
şi izolat în sudul Crişanei, vestul Banatului, 
nord-vestul, sud-vestul şi local în estul şi sudul 
Transilvaniei, nordul şi local în sudul şi estul 
Moldovei, local în estul Munteniei; optim, 601-
700 l/mp, pe suprafeţe extinse din Transilvania, 
sudul Crişanei, centrul Banatului, estul 
Maramureşului, sud-estul Olteniei, local în sudul 
Munteniei, estul Moldovei, nordul şi sud-vestul 
Dobrogei; abundent, 701-800 l/mp, în sud-estul 
Dobrogei, local în sud-vestul, vestul şi nordul 
Moldovei, sudul Banatului, local în estul 
Crişanei, sudul Transilvaniei, nordul, centrul şi 
sudul Munteniei, sudul Olteniei; excedentar, 
801-1332 l/mp, în cea mai mare parte a Olteniei, 
nord-vestul şi nordul Munteniei, local în sudul 
Banatului şi sud-estul Crişanei, figura 29. 

 

 
Fig. 29. Cantităţi de precipitaţii cumulate                 

pe parcursul anului agricol  
septembrie 2013-august 2014 

 
La sfârşitul lunii august 2014, rezerva  de 

umiditate pe adâncimea de sol 0-100 cm,          
în cultura neirigată de porumb, prezenta valori 
scăzute (secetă pedologică moderată/650-      
950 mc/ha) şi deosebit de scăzute (secetă 
pedologică puternică/350-650 mc/ha şi extremă/ 
Co-350 mc/ha) pe majoritatea suprafeţelor 
agricole. Aprovizionarea cu apă a solului se 
situa în limite satisfăcătoare (950-1200 mc/ha)  
şi izolat apropiate de optim (1200-1300 mc/ha), 
în Banat, cea mai mare parte a Olteniei, 
Transilvaniei, nord-vestul Munteniei, local în 
centrul şi estul Moldovei, sudul Crişanei,   
figura 30. 

În condiţiile menţionate, ritmurile vegeta-
tive ale culturilor agricole s-au desfăşurat pe 
ansamblu normal, pe aproape întreg teritoriul 
agricol al ţării, îndeosebi pe suprafeţele cu o 

bună aprovizionare cu apă a solului. Cultura    
de porumb (hibrizii tardivi şi semitardivi) 
parcurgea maturitatea deplină (60-100%) în    
cea mai mare parte a zonelor de cultură (fig. 31), 
totodată extinzându-se suprafeţele recoltate, 
producţiile obţinute fiind cuprinse între                  
6-10 t/ha.  

 

 
Fig. 30. Rezerva de umiditate pe profilul de sol  

0-100 cm în cultura neirigată de porumb,  
la data de 31 august 2014 

 

 
Fig. 31. Starea de vegetaţie la cultura de porumb          

din zona Amara / Muntenia 
 
 

4. CONCLUZII 
 
 Producţiile agricole variază de la an la an, 

fiind influenţate semnificativ de fluctuaţiile 
condiţiilor agrometeorologice şi în special 
de producerea evenimentelor climatice 
extreme; 

 Pe parcursul anului agricol 01 septembrie 
2013-31 august 2014, regimul pluviometric 
a înregistrat valori optime, abundente şi 
chiar excedentare, în majoritatea regiunilor 
agricole. În sud-estul, nord-vestul şi local în 
estul, centrul şi vestul ţării, cantităţile de 
precipitaţii au fost deficitare (<600 l/mp); 
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 În şapte din cele doisprezece luni ale    
anului agricol 2013-2014, regimul pluvio-
metric a înregistrat valori ce au depăşit 
mediile multianuale (1961-1990), respectiv 
lunile septembrie-octombrie 2013, ianuarie, 
martie-aprilie-mai şi iulie 2014. Cea mai 
ridicată cantitate medie de precipitaţii, 
respectiv 113.8 l/mp, s-a înregistrat în luna 
iulie 2014; 

 Ca urmare a precipitaţiilor înregistrate în 
lunile iunie şi iulie 2014, cultura de grâu de 
toamnă a fost recoltată cu întârziere, 
producţiile obţinute fiind afectate atât din 
punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ 
(încolţirea boabelor în spic, înnegrirea 
spicelor); 

 În anul agricol septembrie 2013-august 
2014, producţiile obţinute la cultura de grâu 
de toamnă au fost cuprinse între 2000-   
5500 kg/ha, respectiv 6-10 t/ha (boabe) 
pentru hibrizii de porumb. 

 Menţinerea fenomenului de secetă 
pedologică cu diferite grade de intensitate 
(moderată, puternică şi extremă) îndeosebi 
în zonele agricole sud-estice şi vestice din 
perioada iunie-august 2014, a afectat în 
special hibrizii tardivi de porumb. 
Intensitatea maximă a fenomenului de 
secetă pedologică s-a înregistrat în luna 
august 2014. 
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Rezumat: Obiectivul lucrării este prezentarea rezultatelor obţinute în cadrul Proiectului        
ADER 1.1.13. "Zonarea sortimentelor de specii, portaltoaie și soiuri pe bazine pomicole, în  
funcție de condițiile pedoclimatice și socioeconomice” din cadrul Planului sectorial pentru 
cercetare-dezvoltare din domeniul agricol și de dezvoltare rurală a Ministerului Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale pe anii 2011-2014, “Agricultură și Dezvoltare Rurală – Orizont PAC 2020”, în 
care ANM a fost partener. 
Obiectivul principal al proiectului este caracterizarea condiţiilor naturale de vegetaţie în scopul 
determinării gradului de rezistenţă şi adaptare a speciilor de măr, păr, prun, cireş, vişin, cais şi 
piersic la variaţiile sezoniere ale climatului. Rolul ANM-ului în acest proiect a fost de a identifica 
zonele cu grad ridicat de risc climatic în scopul optimizării şi specializării producţiei pomicole. 
Pentru realizarea acestui obiectiv proiectul are ca scop elaborarea unei metodologii specifice 
pentru monitorizarea factorilor de vegetaţie în plantaţiile pomicole şi diminuarea pierderilor 
datorate extremelor climatice.  
Pentru această lucrare s-au realizat hărți de pretabilitate (de favorabilitate) a speciilor pomicole    
la condiţiile climatice pentru 3 factori climatici: temperatură medie, precipitaţii și ger, pentru     
120 de staţii meteororologice considerate reprezentative pentru speciile pomicole, în perioada 
1961-2010, pentru fiecare dintre parametrii menţionaţi cât și combinaţi.  
 
Cuvinte cheie: parametri climatici, pomicultură, favorabilitate climatică. 

 
 

 
1. INTRODUCERE 

 
Succesul tehnico-economic al unei culturi 
pomicole depinde de mai mulţi factori, inclusiv 
de condițiile abiotice, biotice și economice ale 
zonelor de cultură.  

Compatibilitatea unei specii pomicole cu 
un areal este un factor relativ care ţine de 
capacitatea unui spaţiu de a îndeplini cerințele 
de mediu abiotic, specific culturii respective.  

O evaluare completă a valorii economice 
a unei culturi pomicole, într-un spaţiu anume, 
trebuie să includă însă toţi factorii abiotici, 
biotici și economici care determină profita-
bilitatea acesteia.  

Evaluarea impactului variabilităţii 
climatului asupra speciilor pomicole implică 
utilizarea unor indici termici agroclimatici care 
pot cuantifica producerea riscurilor termice 
majore pentru speciile pomicole în anotimpul de 
primăvară, când riscul faţă de îngheţurile târzii 
este major pentru producţia pomicolă.  

2. DATE ȘI METODE 
 
Obiectivului propus în cadrul Proiectului  
ADER 1.1.13/2013, l-a reprezentat zonarea 
sortimentelor de specii, portaltoaie și soiuri pe 
bazine pomicole, în funcție de condițiile 
pedoclimatice și socioeconomice, respectiv 
acela de Optimizare a sortimentelor pomicole 
(specii, portaltoaie şi soiuri) în scopul 
dezvoltării durabile, integrării ecologice şi 
creşterii competitivităţii tehnico-economice în 
pomicultură în condiţiile protejării mediului 
înconjurător. 

Pentru acest studiu au fost selectate şi 
prelucrate datele de temperatură medie, 
cantităţile de precipitaţii şi numărul de zile cu 
ger (Tmin.≤-15°C) şi unităţile acestora, data 
ultimului îngheţ de primăvară și a primului 
îngheţ de toamnă, înregistrate la un număr de 
120 staţii meteorologice incluse în reţeaua 
naţională de specialitate care desfășoară un 
program specializat de măsurători și observaţii 
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meteorologice și agrometeorologice, fiind 
considerate reprezentative pentru teritoriul 
agricol al ţării noastre. Datele meteorologice 
înregistrate au fost selectate și analizate pentru 
perioada 1961-2010. 

Modelul  propus abordează două 
componente de bază. Prima componentă include 
procedurile de evaluare individuală a 
compatibilităţii variabilelor solului (textura, pH 
și drenaj) și celor climatice (temperatură, 
precipitaţii, temperatura minimă absolută din 
iarnă și zile de creștere), prin compararea 
condiţiilor locale la cerinţele culturilor 
pomicole. A doua componentă va combina 
scorurile de compatibilitate a solului și climei 
într-un scor global de compatibilitate cu caracter 
atât cantitativ (valori numerice) cât și o descriere 
calitativă.  

Valorile numerice vor fi cuprinse între        
0 și 4, în care 0,5 va fi considerat incompatibil; 
≥0,5 și <1,5 slab compatibil, ≥1,5 și <2,5 
moderat compatibil; ≥2,5 și <3,5 compatibil; și 
≥3,5 extrem de compatibil. Scorurile de 
compatibilitate sunt reprezentative pentru 
cerinţele faţă de sol și climă ale culturilor și 
caracteristicile solului și a climei fiecărei zone.  

Ca regulă se acceptă că atât timp cât 
caracteristicile solului cât și ale climei se abat de 
la cerinţele unei culturi, compatibilitatea solului 
sau a climei descrește. 

Datele referitoare la variabilele solului au 
fost analizate de către ICPA-partener în cadrul 
proiectului, iar parametrii climatici au fost 

prelucraţi de către ANM, de asemenea partener 
în proiectului ADER 1.1.13/2013. 

În modelul de compatibilitate au fost 
incluși doar factorii climatici (precipitații 
anuale, temperatura aerului zilnică, temperatura 
minimă în anotimpul rece) și pedologici (textura 
solului, drenaj, pH), tabelul 1. 

Pentru această lucrare s-au analizat și 
prelucrat datele a 3 factori climatici: temperatura 
medie, precipitaţii și ger, pentru 120 de statii 
meteororologice considerate reprezentative 
pentru speciile pomicole, în perioada 1961-
2010, pentru fiecare dintre parametrii menţionaţi 
cât și combinaţi. 

S-au realizat hărţi de compatibilitate 
climatică pentru culturile pomicole utilizând 
Arc-Gis (ESRI, 2000), pentru a compila factorii 
climatici ai fiecărei culturi din bazinele 
pomicole. Variabilele de climă au fost incluse  
în modelul folosit pentru a crea harţile de 
compatibilitate. Acestea vor ţine seama de 
cerinţele culturilor faţă de climă și sol disponi-
bile în literatura de specialitate.  

 
Relaţiile de interdependenţă dintre 

climă, sol şi speciile pomicole 
 
Speciile și soiurile de pomi şi arbuşti 

fructiferi s-au format în anumite condiţii de 
climă şi sol, definindu-şi în decursul timpului 
cerinţele faţă de factorii de mediu. Creşterea     
şi dezvoltarea pomilor fiind în strânsă depen-
denţă de caracteristicile climatice, cunoaşterea 

 
Tabelul 1. Factorii care afectează performanța culturilor pomicole și compatibilitatea acestora 

 

Factori Abiotici 
(sol +clima) 

Clima Sol 

Factori Biotici 
(agenți patogeni + paraziți + 

organisme benefice + 
variație genetică) 

Factori 
Economic 

(piata + politic + 
cultural) 

Precipitații anuale * 
Zile de creștere * 
Temperatura aerului zilnică * 
Temperatura minimă iarna* 

Textura solului * 
Drenaj * 
pH * 

Intensitatea luminii solare 
Durata de strălucire a soarelui  
Precipitații zilnice  
Temperatura solului 

Adâncimea stratului 
activ de sol  
Schimbul cationic 
Capacitatea de 
fertilitate a materiei 
organice 

Prezența organismelor 
benefice și/sau dăunătoare 
(insecte, ciuperci și bacterii). 
Variația genetică în cadrul 
unei culturi. 

 

Cerere și ofertă 
Legislația 
semințelor,  
Politica  
guvernului 
Acceptarea 
socială. 

* Notă: factorii incluși în modelul de pretabilitate. 
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acestora prezintă o deosebită importanţă 
practică. 

Fiecare specie pomicolă şi soi pretinde de 
la mediu anumite condiţii de viaţă, potrivite 
însuşirilor ereditare şi corespunzătoare vârstei, 
fazei de vegetaţie. Acestea influenţează pozitiv 
sau negativ procesele vitale din plantă. Dacă 
condiţiile de cultură nu sunt cele corespun-
zătoare, specia sau soiul nu îşi poate pune în 
valoare potenţialul productiv, chiar dacă se 
aplică unele tehnologii superioare. Astfel, se 
consideră că legătura dintre cerinţele ereditare 
ale plantelor şi factorii de mediu constituie 
prima şi cea mai esenţială condiţie a obţinerii 
unor producţii mari, constante şi de calitate, deci 
a eficienţei economice. 

Studiile şi cunoaşterea aprofundată a 
condiţiilor de microclimă şi macroclimă, trebuie 
să stea la baza alegerii terenului destinat 
plantaţiilor de pomi şi arbuşti fructiferi. 
Cunoaşterea acestor cerinţe este necesară pentru 
stabilirea zonelor favorabile pentru o anumită 
specie şi soi. Fără cunoaşterea acestor cerinţe, 
nu se pot obţine rezultate eficiente în producţie. 

În pomicultură zonarea se referă la 
repartizarea speciilor şi grupelor de soiuri pe 
teritoriul ţării, în funcţie de condiţiile ecologice 
generale, altitudine, poziţie geografică şi orogra-
fică, etc. Zonarea este un concept complex ce 
defineşte gradul de favorabilitate al unei zone 
pentru o anumită structură de specii şi soiuri 
care se reflectă în productivitatea, calitatea şi 
rentabilitatea plantaţiilor pomicole. 

 
Comportarea speciilor pomicole faţă de 

căldură 
 
Pentru fiecare specie şi grup de soiuri din 

cadrul speciei, este necesară o anumită sumă 
globală a gradelor de temperatură pentru 
desfăşurarea normală a proceselor de creştere şi 
maturare. 

Creşterea nu se poate realiza decât dacă 
plantele primesc un minim de energie termică. 
Creşterea temperaturii accelerează procesul de 
creştere până la atingerea unei valori termice 
optime, apoi creşterea este încetinită până la 
atingerea nivelului maxim, dincolo de care 
plantele mor. 

Temperatura condiţionează desfăşurarea 
proceselor de asimilaţie, respiraţie şi 
transpiraţie, parcurgerea diferitelor faze de 
creştere şi fructificare, perioada de viaţă latentă 
a pomilor în timpul repausului de iarnă, etc. 
Pentru lucrările de zonare a pomiculturii se ia în 

considerare: 
♦ temperatura medie anuală a localităţii 

(izoterma); 
♦ temperaturile medii lunare şi decadale 

ale aerului în perioada de vegetaţie activă şi 
anumite perioade critice (înflorit şi fecundare, 
creşterea şi maturarea fructelor, etc.); 

♦ suma anuală a gradelor de temperatură 
pozitivă (peste 0°C). Necesarul de căldură al 
pomilor pentru parcurgerea principalelor 
fenofaze se poate determina prin calcularea 
sumei gradelor de temperatură activă. 

Temperatura activă a zilei se poate obţine 
prin însumarea temperaturilor medii zilnice ce 
depăşesc pragul biologic al speciei, cu formula: 

 
temp.medie a zilei (°C ) – pragul biologic (°C) = 

temperatura activă (°C) 
 
Pornirea în vegetaţie şi creşterea pomilor 

primăvara, începe când se atinge un anumit  
grad de temperatură, numit „prag biologic“. 
„Pragul biologic“ sau „zero biologic“ reprezintă 
nivelul de temperatură care determină începerea 
activităţii metabolice intense din plantă după 
parcurgerea perioadei de repaus. Pragul biologic 
este caracteristic pentru fiecare specie şi chiar 
pentru grupe de soiuri. La pomi, pragul biologic 
este diferit de la o specie la alta, 2-4°C la alun, 
la arbuştii fructiferi de 4-5 °C, 5-8°C la prun, 
cireş, vişin, măr, păr, 8-10 °C la nuc şi castan. 

Mai frecvent se utilizează pentru 
necesarul de căldură al pomilor suma globală a 
gradelor de temperatură. Suma globală a 
gradelor de temperatură rezultă din însumarea 
temperaturilor medii zilnice, începând de la 
pornirea în vegetaţie până toamna la încheierea 
vegetaţiei. Aceasta reprezintă minimul fără de 
care plantele nu pot fi cultivate în regiunea dată. 

În desfășurarea proceselor vitale, plantele 
au un optim de temperatură și un prag superior. 
Optimul de temperatură variază mult în funcţie 
de specie. Optimul caloric nu este acelaşi pe 
toată durata de viaţă a plantelor, el variind în 
funcţie de fenofaza în care se găseşte planta 
respectivă. În funcţie de latitudine, altitudine, 
expoziţie, condiţiile de microclimă, etc., în 
fiecare zonă se realizează în cursul perioadei de 
vegetaţie o anumită sumă de temperaturi ce 
poate fi suficientă pentru unele specii şi soiuri, 
dar insuficientă pentru altele. 

Media anuală a temperaturilor oferă, de 
asemenea, informaţii importante. Se ştie că 
localităţile cuprinse între izotermele 9 şi 10 °C 
oferă condiţii prielnice majorităţii speciilor 
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fructifere de climat temperat, fiind considerate 
optime (din punct de vedere al temperaturii) 
pentru măr, păr, gutui, prun, cireş, vişin, nuc. 

Zonele cu mai puţină căldură, cuprinse 
între izotermele 8 şi 9°C sunt favorabile pentru 
măr, vişin, alun, arbuşti fructiferi, nuc şi soiuri 
de prun puţin pretenţioase faţă de căldură (Gras 
românesc, Vinete româneşti). Între izotermele de 
10-11,5°C găsesc condiţii optime speciile 
migdal, cais şi piersic. Cerinţele speciilor 
pomicole faţă de căldură, modul de comportare 
faţă de gerurile din iarnă şi îngheţurile târzii de 
primăvară, permit clasificarea în 3 categorii, de 
care trebuie să se ţină seama la zonarea 
culturilor (tabelul 2). 

Rezistenţa speciilor pomicole la tempera-
turile minime absolute care se înregistrează în 
climatul nostru constituie principala cauză de 
limitare a arealului de răspândire a culturilor. 

În ţesuturile tuturor plantelor care trec 
prin temperaturile scăzute în timpul toamnei şi 
la începutul iernii se petrec o serie de procese 
biochimice care sporesc rezistenţa pomilor la 
temperaturi scăzute până la limitele 
caracteristice fiecărei specii (fenomenul de 
călire). 

Din practică s-a observat că limita de 
rezistenţă la ger este dependentă de numeroşi 
factori, dintre cei mai importanţi enumerăm: 
vârsta plantelor, durata perioadei de vegetaţie, 
faza de vegetaţie în care survin temperaturile 
scăzute, caracterul gerurilor, starea generală a 
plantelor, nivelul agrotehnic, epoca de recoltare 
a fructelor. 

În general, pomii tineri au o rezistenţă mai 
mică la temperaturi scăzute decât cei maturi, iar 
ambele categorii sunt mai rezistente decât pomii 
care au intrat în perioada de declin. 

 
Tabelul 2. Comportarea speciilor pomicole cultivate în România, faţă de căldură  

(după M. Popescu şi colab., 1992) 
 

Specia Migdal, cais, piersic 
Nuc, cireş, păr, gutui, 

prun (soiuri 
nerezistente la ger) 

Măr, prun (soiuri 
rezistente la ger), vişin, 

alun, agriş, 
coacăz, căpşun 

Cerinţe faţă de căldură Cele mai mari cerinţe Cerinţe moderate Cerinţe reduse 

Comportarea în timpul iernii 

Suportă satisfăcător 
iernile de la noi, dar 

în iernile aspre 
degeră mugurii de 
rod şi o parte din 

ramuri 

Suportă iernile de 
la noi; în anii cu 

ierni grele se 
produc pagube la 

păr şi nuc 
 

Suportă foarte bine cele 
mai aspre ierni de la noi 

Comportarea în timpul 
primăverii 

Brumele şi 
îngheţurile 

târzii de primăvară 
compromit frecvent 

recoltele 

Îngheţurile târzii 
afectează numai 
nucul şi cireşul 

Nu sunt afectate 
de îngheţurile şi 
brumele târzii 

Zonele sau centrele din ţară 
convenabile pentru cultură 

Partea sudică a ţării, 
în centre cu ierni 

dulci şi cu frecvenţa 
redusă a brumelor 
târzii de primăvară 

Dealurile cu 350- 
500 m altitudine; 

temperatură medie 
anuală 9-10,5° C; 
temperatura medie 

a verii 20-21° C 

Dealurile până la 
700-800 m 

altitudine, cu 
temperatura 

medie 7,5-10° C 

Observaţii 

Îngheţurile şi 
brumele târzii în primul 
rând, apoi iernile aspre 

constituie factorii limitativi
ai culturii 

- 

Mărul (soiurile târzii), 
agrişul, coacăzul sunt 

stânjenite de căldurile mari 
din timpul verii, daca sunt 
cultivate in zona de campie 
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Speciile care încheie perioada de 
vegetaţie mai devreme rezistă mai bine la 
temperaturi scăzute decât cele care au vegetaţia 
prelungită până toamna târziu. În perioada de 
vegetaţie pomii suportă mult mai greu 
temperaturile scăzute decât în perioada de 
repaus. 

Gerurile care vin treptat sunt mai puţin 
periculoase decât gerurile brusc. Oscilaţiile de 
temperatură influenţează şi ele rezistenţa 
pomilor la ger. Dezgheţurile şi îngheţurile dese 
şi repetate pot produce degerări la temperaturi 
mult mai puţin scăzute decât rezistă în mod 
normal specia respectivă. 

Aceasta se datorează faptului că plantele 
îşi pierd călirea (se petrece fenomenul de 
decălire). Rezistenţa la temperaturi scăzute este 
determinată de starea generală a pomilor şi 
condiţiile de vegetaţie din anul anterior. Pomii 
cu starea generală bună au o rezistenţă mai 
mare. O agrotehnică corespunzătoare asigură o 
rezistenţă mai bună la temperaturi scăzute. 

O influenţă puternică asupra rezistenţei la 
ger a pomilor o are şi cantitatea recoltei din anii 
anteriori. S-a dovedit că în anii cu recolte mari, 
prin care se consumă multe substanţe nutritive, 
pomii rămân slăbiţi, epuizaţi, nu au hrană 
suficientă pentru coacerea lemnului şi în iernile 
ce urmează rezistenţa lor la temperaturile 
scăzute este mult redusă. 

În perioada de repaus, temperaturile foarte 
scăzute pot provoca moartea întregului pom sau 
numai a acelor părţi care sunt mai sensibile. În 
mod frecvent mai întâi degeră mugurii de rod, 

care sunt cei mai sensibili, apoi cei vegetativi, 
urmaţi de ramurile anuale, mai ales în partea lor 
terminală unde procesele de maturare nu sunt 
suficient de avansate. 

Un fenomen frecvent este înnegrirea 
lemnului, provocată de gerurile mari şi bruşte 
din timpul iernii, când plantele nu sunt complet 
călite. Gerul acţionează asupra razelor medulare, 
brunificându-le. Gerurile foarte mari şi 
prelungite (de 2-3 zile) duc la apariţia unor 
crăpături în coajă şi lemn, care pun în pericol 
viaţa pomilor. 

Oscilaţiile mari de temperatură din zilele 
şi nopţile de la sfârşitul iernii (februarie-martie) 
provoacă arsura scoarţei, vătămarea cambiului 
care şi-a pierdut starea de călire. 

Hărţile de compatibiliate termică a 
speciilor de pomi și arbuști au fost create în 
funcţie de următorii parametri: temperatura 
zilnică, număr de zile de creștere din perioda de 
vegetaţie și număr de zile de creștere din faza de 
creștere și dezvoltare, (tabelul 3). Pentru a putea 
estima temperatura zilnică în trei ani dintr-un 
interval de patru ani (în perioada de creștere și 
dezvoltare), au fost folosite temperaturile 
asociate cu probabilitatea de 0,25 (pentru 
temperatura minimă) și 0,75 (pentru temperatura 
maximă). 

Fiecărei zile din sezonul de creștere și 
dezvoltare i s-a atribuit o valoare adecvată prin 
compararea temperaturii orare (zilnice) la 
cerințele de temperatură absolută și optimă a 
culturii. 

 

 

Tabelul 3. Caracterizarea principalelor specii pomicole în raport cu cerințele de temperatură și apă 
 

Nr 
crt 

Denumire 
știinţifică 

Denumire
populară 

Familia 
Tipul 

de 
creștere 

Nr. zile de 
creștere 

Temperatura (OC) 
Precipitaţii 
necesare 

(mm) 

Temperatura 
minimă iarna 

(OC) 
Abs. Max. 40 

de la 180 
Opt. max 28 

de la 50 

Opt. Min 18 
1 

Prunus 
avium 

Cireș Rosaceae Peren 
până 

la 
240 

Abs. min 6 
până la 90 

–3 

Abs. Max. 33 
de la 70 

Opt. max 27 
de la 70 

Opt. Min 14 
2 

Malus 
domestica 

Măr Rosaceae Peren 
până 

la 
170 

Abs. min 8 
până la 250 

–40 

Abs. Max. 40 
de la 180 

Opt. max 35 
de la 90 

Opt. Min 14 
3 

Prunus 
armeniaca 

Cais Rosaceae Peren 
până 

la 
240 

Abs. min 7 
până la 130 

–24 

Abs. Max. 35 
de la 75 

Opt. max 33 
de la 90 

Opt. Min 20 
4 

Prunus 
persica var. 

persica 
Piersic Rosaceae Peren 

până 
la 

150 
Abs. min 7 

până la 11 
–25 

Abs. Max. 37 
de la 180 

Opt. max 35 
de la 60 

Opt. Min 20 
5 

Pyrus 
communis 

Păr Rosaceae Peren 
până 

la 
270 

Abs. min 10 
până la 90 

–28 
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Temperatura anuală compatibilă a fost 
considerată media scorurilor zilnice de 
compatibilitate între ultimul îngheţ de primăvară 
și primul îngheţ de toamnă. Astfel, pentru a 
estima scorul global privind compatibilitatea 
termică în perioada de creștere și dezvoltare s-au 
folosit mediile zilnice ale acestor valori.  

Cerințele faţă de apă a speciilor pomicole 
sunt adesea raportate la cantităţiile anuale de 
precipitaţii. Astfel, datele privind precipitațiile 
înregistrate la fiecare staţie meteorologică au 
fost rezumate ca o medie anuală, respectiv într-o 
zonă s-au atribuit scoruri (minime și maxime), 

prin compararea cerințelor anuale de apă din 
precipitații ale speciilor analizate. 

Pentru indicatorul temperatura minimă 
din iarnă (toleranță la îngheţ) s-au stabilit 
scorurile aferente staţiilor agrometeorologice 
analizate. Valorile temperaturilor minime 
înregistrate la staţii (cu probabilitatea de 0,25) 
au fost comparate cu cerinţele faţă de 
temperatură ale plantelor. Astfel, culturile 
pomicole cu pragul minim de temperatură situat 
peste sau egal cu valoarea temperaturilor 
minime înregistrate la staţii au fost considerate 
potrivite pentru zona respectivă. În acest sens, 

Nr 
crt 

Denumire 
știinţifică 

Denumirepo
pulară 

Familia 
Tipul 

de 
creștere 

Nr. zile de 
creștere 

Temperatura (OC) 
Precipitaţii 
necesare 

(mm) 

Temperatura 
minimă iarna 

(OC) 
Abs. Max. 36 

de la 180 
Opt. max 33 

de la 90 

Opt. Min 18 
6 

Prunus 
domestica 

subsp. 
Domestica 

Prun Rosaceae Peren 
până 

la 
210 

Abs. min 6 
până 

la 
150 

–35 

Abs. Max. 30 
de la 180 

Opt. max 25 
de la 80 

Opt. Min 15 
7 

Prunus 
cerasus 

Vișin Rosaceae Peren 
până 

la 
240 

Abs. min 4 
până 

la 
160 

–29 

Abs. Max. 40 
de la 150 

Opt. max 35 
de la 60 

Opt. Min 12 
8 

Prunus 
dulcis 

Migdal Rosaceae Peren 
până 

la 
240 

Abs. min 10 
până 

la 
90 

–17 

Abs. Max. 30 
de la 150 

Opt. max 25 
de la 70 

Opt. Min 17 
9 Ribes nigrum 

Coacăz 
negru 

Grossuaria
ceae 

Peren 
până  

la 
180 

Abs. min 5 
până 

la 
90 

–28 

Abs. Max.  
de la 

Opt. max  
de la 80 

Opt. Min  
10 

Rubus 
laciniatus 

Mur Rosaceae Peren 
până 

la 

150 

Abs. min  
până 

la 
110 

–36 

Abs. Max. 40 
de la 150 

Opt. max 25 
de la 90 

Opt. Min 15 
11 

Ribes uva-
crispa 

Agriș 
Grossuaria

ceae 
Peren 

până 
la 

180 
Abs. min 3 

până 
la 

13 
–28 

Abs. Max. 42 
de la 100 

Opt. max 30 
de la 80 

Opt. Min 18 
12 

Vaccinium 
corymbosum 

Afin Ericaceae Peren 
până 

la 
200 

Abs. min 7 
până 

la 
128 

–36 

Abs. Max.  
de la 140 

Opt. max  
de la 61 

Opt. Min  
13 

Cydonia 
oblonga 

Gutui Rosaceae Peren 
până 

la 
165 

Abs. min  
până 

la 
152 

–26 

Abs. Max. 28 
de la 80 

Opt. max 23 
de la 60 

Opt. Min 17 
14 

Rubus 
strigosus 

Zmeur Rosaceae Peren 
până 

la 
90 

Abs. min 5 
până 

la 
120 

–34 

Abs. Max. 25 
de la 150 

Opt. max 22 
de la 80 

Opt. Min 10 
15 

Ribes 
sativum 

Coacăz roșu 
Grossuaria

ceae 
Peren 

până 
la 

180 
Abs. min 5 

până 
la 

120 
–34 

Abs. Max. 28 
de la 180 

Opt. max 24 
de la 60 

Opt. Min 11 
16 

Fragaria x 
ananassa 

Căpșun Rosaceae Peren 
până 

la 
270 

Abs. min 6 
până 

la 
90 

–40 

Abs. Max. 40 
de la 150 

Opt. max 30 
de la 80 

Opt. Min 15 
17 

Juglans 
regia 

Nuc 
Juglandac

eae 
Peren 

până 
la 

190 
Abs. min  7 

până 
la 

170 
–24 

 



zonele au fost clasificate pe cinci niveluri de la 0 
la 4, unde (0) este incompatibil, iar (4) extrem 
de compatibil. 

 
 

3. REZULTATE  
 
Mărul este cultivat, în principal, în zone 
subcarpatice, meridionale, în judeţele Argeş, 
Vâlcea, Dâmboviţa, Prahova, precum şi nord-
vestul ţării în judeţele Bistriţa, Maramureş, 
Sălaj, Cluj, Satu Mare, Bihor. Condiţii bune 
pentru cultura mărului se găsesc şi în judeţele 
Mureş, Sibiu, Bacău, Iaşi, Buzău, Dolj, Arad, 
Hunedoara, Alba, Gorj, Braşov, Vaslui şi 
Vrancea. De asemenea, mărul este o specie fără 
pretenţii ridicate faţă de căldură. Crește și 
rodește bine în regiuni cu temperatura medie 
anuală de 8...10°C , iar în majoritatea regiunilor 
din ţara noastră sunt întrunite cerinţele de 
temperatură în vederea bunei desfășurări a 
creșterii fructificării, cu excepţia zonelor 
montane și intracarpatice. Limitele de rezistenţă 
sunt iarna în jurul a –30°C, în funcţie de soi   
sau grupe de soiuri, iar vara până la +40°C; în 
afara acestor limite pot fi înregistrate daune 
majore. 

Părul. În structura sa cuprinde un palier 
alcătuit din 30% soiuri de vară, 35-40% soiuri 
de toamnă şi 30% soiuri de iarnă. Dintre soiurile 
de vară, o răspândire mai mare o au Triumf, 
Daciana, Agressis, Carpica, Genetica, Napoca, 
Williams ş.a.; de toamnă, Monica, Haydeea, 
Untoasa Hardy, Untoasa de Geoagiu ş.a.; de 
iarnă, Euras, Curé, Republica, Păstrăvioare ş.a. 

Deşi pragul biologic pentru pornirea în 
vegetaţie este apropiat de cel al mărului (+8°C), 
în restul perioadei de vegetaţie, cerinţele părului 
faţă de căldură sunt mai mari. Această specie 
crește și fructifică bine în regiuni cu temperaturi 
medii anuale de 9.5...11°C, cu condiţia ca în 
perioada de vegetaţie, temperatura medie să fie 
de 16...18°C, deci superioară celei cerute de 
măr. Temperaturile prea ridicate, de peste 35°C, 
în condiţii de secetă prelungită sunt suportate 
greu de păr, care reacţionează prin apariţia de 
arsuri pe frunze, la unele specii, frunzele se 
usucă complet.  

În perioada de repaus, el nu rezistă la 
temperaturi mai scăzute de -26...-30°C, iar 
rădăcinile părului rezistă numai până la -10...-
12°C. 

Pentru a înflori și a rodi corespunzător, 
părul are nevoie să treacă printr-o perioadă 

friguroasă, cu temperaturi zilnice sub 7°C, a 
cărei durată să fie de 600-800 ore pentru părul 
B. Giffard, de 900-1000 ore pentru cele mai 
multe soiuri de păr și de peste 1000 ore pentru 
soiurile Williams, B. Hardy s.a. 

Prunul. Este o specie bine reprezentată în 
majoritatea zonelor ţării, dar dă cele mai bune 
rezultate în zonele unde media temperaturilor 
anuale este de 14ºC şi precipitaţiile peste      
650-700 mm/an.  

Soiurile sudice suportă cu greutate 
temperaturi de –20°C în iarnă, pe când cele 
nordice suportă geruri de –50°C. Prunul este 
deosebit de pretenţios la umezeală, necesitând 
deseori irigare. 

În ordine, zonele de cultură sunt în jude-
ţele Argeş, Vâlcea, Olt, Prahova, Buzău, Caraş-
Severin, Hunedoara, Dâmboviţa, Mehedinţi, 
Arad, Bihor, Cluj.  

Caisul. Este specia cea mai pretenţioasă 
din punct de vedere al factorilor climatici. 
Căldura este factorul de mediu care condiţio-
nează într-o măsură însemnată procesele vitale 
ale caisului. Pomii intră în vegetaţie după          
7-10 zile cu temperatura medie a aerului ce 
depășește 6°C. 

Procesele de înflorire, fecundare și legare 
se desfășoară când temperatura aerului depășește 
10°C, iar pe parcursul perioadei de vegetaţie, 
caisul necesită temperaturi medii în jur de 20°C, 
suportând cu greu căldurile excesive din timpul 
verii, mai ales când sunt asociate cu lipsa de  
apă. Factorul principal care limitează cultura 
caisului în România îl constituie temperaturile 
scăzute din timpul iernii și mai ales în perioada 
de înflorire. Astfel, mugurii floriferi sunt cei  
mai sensibili la ger, mai ales după ieșirea din 
repausul de iarnă, când în fenofaza de umflare, 
temperatura de –12...–14°C, provoacă distru-
gerea lor masivă. Florile deschise sunt afectate 
la –2...–3°C, iar ovarele (după scuturarea 
petalelor) sunt distruse la –1...–2°C. Dǎunǎtoare 
sunt, de asemenea şi fluctuaţiile de temperaturǎ 
cu amplitudini mari, în special dupǎ pornirea 
pomilor în vegetaţie. 

Cireșul și vișinul. Cultura speciilor din 
grupa sâmburoase are o deosebită importanţă atât 
pe plan mondial, cât mai ales pentru ţara noastră, 
datorită faptului că pot valorifica eficient 
condiţiile de climă și sol, fructele se coc eșalonat 
din luna mai până în octombrie. Speciile 
sâmburoase formează în general pomi de vigoare 
moderată, cu dimensiuni medii. Sistemul radicular 
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este mai superficial la prun și vișin. Numărul de 
soiuri obţinute este foarte mare și diferă de la o 
specie la alta. Partea aeriană a pomilor sâmburoși 
atinge în medie 5-7 m, înălţimea și diametrul 
coroanei, iar în unele cazuri 8-9 m (cireș, cais) 
altoiţi pe portaltoi viguroși și cultivaţi în sistem 
clasic. Pomii rodesc pe următoarele tipuri de 
ramuri de rod: buchete de mai tipice (cireș, vișin); 
buchete ramificate (prun); ramuri mijlocii 
neramificate (cireș, vișin) sau ramificate (prun); 
ramuri mixte (piersic); ramuri anticipate (piersic 
și cais în primii 5-6 ani după plantare); ramuri 
pletoase (vișin) și ramuri salbe (piersic). Mugurii 
pot fi așezaţi solitar (câte unul la nod) la cireș și 
vișin sau în grupuri în număr de 2-3 la prun.   

Piersicul.. Având originea în zonele calde 
din sudul Asiei centrale, piersicul manifestă 
cerinţe mari faţă de acest factor climatic 
(căldură), nefiind depășit în această privinţă 
decât de migdal și cais. Crește și fructifică 
abundent în zone în care temperatura medie 
anuală se situează între 10...11,5°C. Pragul 
biologic pentru umflarea mugurilor de rod este 
de 6,5°C, iar optimul termic pentru desfășurarea 
înfloritului este de 13...16°C. Mugurii floriferi 
de piersic în stare de repaus, rezistă până la        
–22...–23°C, iar uneori până la –30°C, în funcţie 
de soi. După ce ies din repausul forţat, mugurii 
floriferi au o rezistenţă  mai scăzută astfel că ei 
pot fi vătămaţi și la temperaturi de –17...–18°C, 
iar în fenofaza de umflare, aceștia pot fi 
vătămaţi chiar și la –7...–8°C. În ceea ce privește 
rezistenţa piersicului la gerurile târzii de 
primăvară, aceasta diferă în limite destul de 
apropiate de la un soi la altul, dar diferit în 
funcţie de fenofaza în care se află. 

Precipitații anuale 

Cerințele faţă de apă a speciilor pomicole 
sunt adesea raportate la cantităţiile anuale de 
precipitaţii. Prin urmare, datele privind precipi-
tațiile înregistrate la fiecare staţie vor fi rezu-
mate ca o medie anuală.  

Astfel, într-o zona, scorurile vor fi 
atribuite prin compararea cerințelor anuale de 
apă din precipitații, ale speciilor analizate 
(minime și maxime).  

În acest sens, putem presupune că irigările 
cu până la 350 mm/an pot fi fezabile în anumite 
zone, iar scorurile de pretabilitate pentru zonele 
de cultură care necesită aport de apă prin irigare 
vor fi considerate mai mici decat pentru zonele 
în care cantitaţile de precipitații sunt suficiente,  
în raport cu cerințele faţă de apă ale culturii. 

Temperatura aerului zilnică 

Cerințele plantelor faţă de temperatura 
absoluta și optimă (minime și maxime) au fost 
comparate cu valorile minime și maxime ale 
valorilor temparaturilor înregistrate multianual 
la staţiile meteorologice reprezentative pentru 
zona de studiu.  

Astfel, s-au creat hărţi de compatibiliate 
termică a speciilor de arbori și arbuști în funcţie 
de cei trei indicatori: temperatura zilnică, număr 
de zile de creștere din perioda de vegetaţie și 
număr de zile de creștere din faza de creștere și 
dezvoltare.  

Practic, pentru a putea estima temperatura 
zilnică în trei ani dintr-un interval de patru ani 
(în perioada de creștere și dezvoltare), au fost 
folosite temperaturile asociate cu probabilitatea 
de 0,25 (temperatura minimă) și 0,75 (tempera-
tura maximă).  

Fiecărei zile din sezonul de creștere și 
dezvoltare i se va atribui o valoare adecvată prin 
compararea temperaturii orare (zilnice) la 
cerințele de temperatură absolută și optimă a 
culturii. Astfel pentru a estima scorul global 
privind compatibilitatea termică în perioada de 
creștere și dezvoltare se vor folosi mediile 
zilnice ale acestor valori.  

Temperatura minimă iarna (Toleranță 
la temperatura rece) 

Pentru acest indicator, se vor stabili 
scorurile aferente staţiilor analizate pentru 
culturile agricole (perene, bienale). 

Valorile temperaturilor minime înregis-
trate la staţii (cu probabilitatea de 0.25) vor fi 
comparate cu cerinţele faţă de temperatura 
plantelor. Astfel, culturile pomicole, cu pargul 
minim de temperatură situat peste sau egal cu 
valoarea temperaturilor minime înregistrate la 
staţii vor fi considerate favorabile pentru zona 
respectivă. În acest sens, zonele au fost 
clasificate pe cinci niveluri de la 0 la 4 unde (0) 
este incompatibil, iar (4) extrem de compatibil. 
Modul de lucru în Microsoft Excel pentru 
acordarea notelor de favorabilitate este 
exemplificat în tabelul 4. 

Zonele cu temperaturi minime anuale 
inferioare cerințelor de cultură au fost 
considerate incompatibile. 

Prin urmare, zonelor aferente plantelor   
cu cerinţe de temperatură minimă mai mare 
decât pragul critic li s-au alocat scoruri de 
compatibilitate progresive pe gradaţia de            
1 grad Celsius. Astfel, în figura 1 sunt prezentaţi 
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cei 3 parametrii: precipitaţii, ger și temperatură 
pentru toate cele 120 de staţii din Romania cu 
nivelurile aferente speciilor de sâmburoase și 
seminţoase. 

 

Hărţile tematice s-au realizat cu ajutorul 
instrumentelor de tip SIG (sisteme informa-
ţionale geografice). Pentru aceasta a fost necesar 
introducerea metadatelor de tip *.dbf IV în 
softul de prelucrare. 

Tabelul 4. Notele de favorabilitate la statia Pătârlagele pentru speciile pomicole selectate. 

 Măr Păr Prun Cireș Vișin Piersic Cais 

Minima 700 600 600 500 700 600 700 
Maxima 1500 900 1000 900 1200 1000 1100 
Range 800 300 400 400 500 400 400 

900 675 700 600 825 700 800 1. Min+0,25*Range 
2. Min+0,50*Range 1100 750 800 700 950 800 900 
3. Min+0,75*Range 1300 825 900 800 1075 900 1000 

1700 975 1100 1000 1325 1100 1200 4. Max+0,25*Range 

550 450 450 350 550 450 550 5. Min-150 mm 
400 300 300 200 400 300 400 6. Min-300 mm 

NOTA FAVORABILITATE PRECIPITAȚII 
Între Min și 1 - nota 3  3 3   3  

Între 1 și 2 - nota 4    4    
Între 2 și 3 - nota 3        

Între 3 și Max - nota 2        

Între Max și 4 - nota 1        
Peste 4 nota 0        

Între Min și 5 - nota 2 2    2  2 
Între 5 și 6 - nota 1        

Sub 6 - nota 0        
FAVORABILITATE PRECIPITAȚII 2 3 3 4 2 3 2 

FAVORABILITATE GERURI 4 4 4 4 4 4 4 
Sub P≤0,25 - nota 0        

Între P si P+1 - nota 1        
Între P+1 si P+2 - nota 2        
Între P+2 si P+3 - nota 3        

Peste P+3 - nota 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

 

Fig. 1. Precipitaţii, ger și temperatură pentru toate cele 120 de staţii din Romania cu nivelurile           
 aferente speciilor de sâmburoase și seminţoase. 
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Formatul fișierelor se realizează în urma 
transpunerii tabelelor din documentul Microsoft 
Excel exemplificat în figura 1, stratificat pe 
layere (straturi) de lucru pentru fiecare specie 
pomicolă în parte.  

În figura 2 este reprezentat modul de 
lucru în softul de prelucrare unde sunt 
evidenţiate staţiile meteorologice și nivelul       
în care staţia este încadrată pentru măr,  
atribuindu-se câte o culoare în funcţie de nivelul 
încadrat astfel: galben pentru 0-1 și 3 nuanţe de 
verde: deschis pentru 1-2, ușor mai închis pentru 
2-3 și închis pentru 3-4. Nuanţele de verde 
reprezintă clase de favorabilitate bună, iar 
culoarea galben, cea mai puţin favorabilă.  

 

 

Fig. 2. Staţiile meteorologice și nivelul în care 
acestea sunt încadrate pentru măr 

 
 

Datele aranjate în tabelul Excel din   
figura 1, sunt evidenţiate în hărţile de mai jos 
pentru măr, zonarea fiind efectuată din punct   
de vedere al precipitaţiilor, gerului și al 
temperaturii. 

Din punct de vedere al precipitaţiilor 
pentru plantaţiile de măr se observă în figura 3, 
ca aproape toată ţara este favorabilă pentru 
creșterea acestuia, mai ales în Crișana, 
Maramureș, nord-vestul, vestul și sudul 
Transilvaniei, sudul și sud-estul Banatului, 
jumătatea de nord a Olteniei, nord-vestul 
Munteniei și local în nord-estul Munteniei și 
sudul Moldovei.  

În figura 4 sunt evidenţiate valorile  
pentru ger, ceea ce denotă favorabilitatea 
plantării de meri în toată ţara. De asemenea, și 
din punct de vedere al temperaturilor (fig. 5), 
teritoriul agricol al României este favorabil, 
consecinţă a iernilor aproximativ blânde și 
temperaturilor moderate caracteristice climatului 
nostru temperat-continetal. 

 
 

Fig. 3. Zonarea gradului de favorabilitate a 
precipitațiilor în plantațiile de măr în România/1961-

2010 
 

 
 

Fig. 4. Zonarea gradului de favorabilitate a gerului în 
plantațiile de măr în România/1961-2010 

 

  
Fig. 5. Zonarea gradului de favorabilitate termică în 

plantațiile de măr în România/1961-2010 

 
Toţi cei 3 parametrii s-au rasterizat      

într-o singură imagine pentru a vizualiza și 
interpreta mult mai ușor zonarea favorabilităţii 
climatice pentru fiecare plantaţie în parte. Harta 
rezultată pentru specia, plantaţia de măr în 
perioada 1961-2010 în Romania este 
exemplificată în figura 6.  
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Se poate observa că toată ţara este 
favorabilă plantării speciilor pomicole de măr, 
întrucât culoarea galbenă nu apare deloc pe hartă 
ce reprezintă valoarea cea mai puţin favorabilă, 
astfel cele mai bune zone fiind Maramureș, 
Banat, Crișana, Oltenia, Transilvania, nordul și 
sudul Moldovei.  
 

 
 

Fig. 6. Zonarea gradului de favorabilitate climatică a 
plantațiilor de măr în România/1961-2010 

 
 

În figurile 7, 8, și 9 s-au efectuat o altă 
serie de harţi pentru toţi cei 3 parametri: 
temperatură, precipitaţii, ger, pentru specia 
pomicolă a părului.  

Din punct de vedere al unităţilor de ger 
zona din centrul munţilor Orientali nu este deloc 
favorabilă, întrucât aici se înregistrează an de an 
cele mai scăzute valori din România, restul ţării 
fiind foarte favorabil, (fig. 7). 

 

 
Fig. 7. Zonarea gradului de favorabilitate a gerului în 

plantațiile de păr în România/1961-2010 

                           
În ceea ce privește evoluţia temepera-

turilor medii dintre anii 1961-2010, se poate 
observa că zonele colinare și de câmpie sunt 
cele mai favorabile pentru speciile de păr,  
figura 9. 

 
Fig. 8. Zonarea gradului de favorabilitate a 

precipitațiilor în plantațiile de păr în România/1961-
2010 

 

 
Fig. 9. Zonarea gradului de favorabilitate termică a 

plantațiilor de păr în România/1961-2010 

 
În final s-au realizat și combinat cele       

3 hărţi sub forma unui raster, evidenţiat în   
figura 10. 

 

 
Fig. 10. Zonarea gradului de favorabilitate climatică 

a plantațiilor de păr în România/1961-2010 
 
Din această figură se poate spune că 

aproximativ toată ţara este favorabilă cultivării 
speciei pomicole de păr, îndeosebi în Banat, 
Crișana, Oltenia, Muntenia, Maramureș și local 
în Moldova și Dobrogea. 
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4. CONCLUZII  
 
 Actualizarea zonării favorabilităţii climatice 

asociată cu compatibilitatea proprietăţilor 
solului pentru speciile pomicole la nivelul 
Romăniei în ceea ce priveste condiţiile 
pedo-climatice specifice în continuă 
schimbare pe parcursul perioadei 1961-
2010; 

 Identificarea zonelor cu grad ridicat de risc 
climatic în scopul optimizării şi specializării 
producţiei pomicole; 

 Elaborarea unei metodologii specifice 
pentru monitorizarea factorilor de vegetaţie 
în plantaţiile pomicole şi diminuarea 
pierderilor datorate extremelor climatice; 

 Realizarea de cartograme pilot de favora-
bilitate climatică a teritoriului României, 
respectiv hărţi GIS, pentru speciile 
pomicole; 

 
Identificarea impactului resurselor clima-

tice ale României asupra creșterii și fructificării 
speciilor pomicole. 
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Rezumat: Caracteristicile mediului înconjurător al unei platforme meteorologice pot genera erori de 
măsurare care depăşesc toleranţele prevăzute pentru instrumente. O mai mare atenţie este de obicei 
acordată proprietăţilor instrumentului de măsură faţă de caracteristicile mediului înconjurător în care 
măsurarea se face şi adesea acestea distorsionează rezultate, influenţând reprezentativitatea lor, în 
special atunci când o platformă meteorologică se presupune a fi reprezentativă pentru o suprafaţă 
mare (adică 100 la 1 000 km2). Conform cerinţelor Organizaţiei Mondiale de Meteorologie, în ceea ce 
priveşte reprezentativitatea unei platforme meteorologice, pentru toate staţiile meteorologice aflate în 
reţeaua naţională de observaţii, vor fi întocmite „fişe de reprezentativitate”. 
Există platforme meteorologice care nu respectă normele de expunere recomandate. Prin urmare, o 
clasificare a fost stabilită pentru a ajuta la determinarea standardizată a reprezentativităţii unei 
platforme meteorologice la o scală mică (impactul mediului înconjurător). Aşadar, o platformă 
meteorologică de clasă 1 poate fi considerată ca o platformă de referinţă. O platformă meteorologică 
de clasa 5 este o platformă unde obstacole din apropiere crează un mediu nepotrivit pentru o măsurare 
meteorologică care se intenţionează să fie reprezentativă pentru o arie largă (cel puţin câţiva zeci de 
km2), şi, prin urmare, măsurătorile meteorologice ar trebui să fie evitate.  
Structura mediului înconjurător staţiilor meteorologice din reţeaua naţională de observaţii este 
cunoscută, documentată şi stocată în baza de metadate a Administraţiei Naţionale de Meteorologie. 
Obiectivul principal al acestei clasificări este de a documenta prezenţa obstacolelor aproape de locul 
de măsurare. Prin conectarea măsurătorilor cu nivelul lor de incertitudine asociat, această clasificare 
poate fi utilizată pentru a defini numărul maxim de clasă atribuit a unei platforme meteorologice astfel 
încât aceasta poate fi inclusă într-o anumită reţea sau pentru a fi utilizată într-o anumită aplicaţie. 
 
Cuvinte cheie: platformă meteorologică, reprezentativitate, metadate, instrumente de măsură 

 
 
 

1. INTRODUCERE 
 
Metadatele se definesc ca fiind informaţii cu 
privire la date. Rolul metadatelor în 
meteorologie este acela de a reflecta cum, unde, 
când şi de către cine a fost colectată sau obţinută 
o dată meteorologică. În mod ideal, o bază 
completă de metadate ar trebui să cuprindă 
înregistrări care să conţină toate schimbările 
care s-au petrecut la o staţie meteorologică în 
perioada în care aceasta a funcţionat, aşa numita 
“istorie a staţiei”. Controlul calităţii datelor 
presupune existenţa unei baze de metadate       
cu ajutorul căreia datele meteorologice pot        
fi interpretate, putând face astfel posibilă 
depistarea eventualelor neomogenităţi în şirurile 
de date. Lipsa de omogenitate a datelor poate    
fi prevenită într-o măsură destul de mare prin 
aplicarea procedurilor specifice de control care 
utilizează metadate. 

Pe plan internaţional, metodologia de 
tratare a metadatelor este reglementată prin  
două publicaţii apărute sub egida Organizaţiei 
Meteorologice Mondiale: Guidance on Meta-
data and Homogeneization (Ghidul referitor la 
metadate şi omogenizare) de Eric Aguilar şi alţii 
şi Maintenance of Accurate Metadata for all 
Automatic Weather Station Installations (Admi-
nistrarea unei baze de metadate precise pentru 
toate instalările staţiilor meteorologice auto-
mate) de Igor Zahumensky. 

Condiţiile de mediu ale unei platforme 
meteorologice poate genera erori de măsurare 
depăşind toleranţele prevăzute pentru instru-
mente. O mai mare atenţie este de obicei 
acordată caracteristicilor instrumentului faţă    
de condiţiile de mediu în care măsurarea se   
face şi adesea condiţiile de mediu distorsionează 
rezultatele, influenţând reprezentativitatea lor,  
în special atunci când o platformă meteorologică 
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se presupune a fi reprezentativă pentru o 
suprafaţă mare (adică 100 la 1 000 km2). 

Conform cerinţelor Organizaţiei Mondiale 
de Meteorologie, în ceea ce priveşte reprezen-
tativitatea unei platforme meteorologice, 
reglementate prin „Guide to Meteorological 
Instruments and Methods of Observation WMO-
No.8”, „ANNEX 1. B – Siting classifications   
for surface observing stations on land”    
(Anexa 1. B – Clasificarea platformelor meteo-
rologice pentru staţiile de uscat), pentru toate 
staţiile meteorologice aflate în reţeaua naţională 
de observaţii, vor fi întocmite „fişe de 
reprezentativitate”. 

Dar ce trebuie făcut atunci când nu sunt 
îndeplinite aceste condiţii? 

Există platforme meteorologice care nu 
respectă normele de expunere recomandate. Prin 
urmare, o clasificare a fost stabilită pentru a 
ajuta la determinarea reprezentativităţii unei 
platforme meteorologice la o scală mică 
(impactul mediului înconjurător). Prin urmare,  
o platformă meteorologică de clasa 1 poate        
fi considerată ca o platformă de referinţă.        
O platformă meteorologică de clasa 5 este o 
platformă unde obstacole din apropiere crează 
un mediu nepotrivit pentru o măsurare 
meteorologică care se intenţionează să fie 
reprezentativă pentru o arie largă (cel puţin   
zeci de km

 
  

Evaluarea fiecărei platforme meteo-
rologice ar trebui să fie revizuită periodic,  
având în vedere că circumstanţele de mediu se 
pot schimba într-o perioadă de timp. Se 
recomandă o verificare sistematică vizuală 
anuală: dacă unele aspecte ale mediului s-au 
schimbat, un nou proces de clasificare este 
necesar. O actualizare completă a claselor 
platformelor ar trebui făcută cel puţin o dată la 
cinci ani. 

2), şi prin urmare măsurătorile 
meteorologice ar trebui să fie evitate. Cu cât 
clasa platformei este mai mică cu atât este mai 
mare reprezentativitatea măsurătorilor pentru o 
arie largă. O platformă meteorologică cu un 
număr de clasă mare poate fi încă valoroasă 
pentru o aplicaţie specifică ce necesită măsură-
tori în această platformă specială, incluzând 
obstacolele sale locale. 

Fiecare tip de măsurare pe o platformă 
meteorologică face obiectul unei clasificări 
separate. 

Prin conectarea măsurătorilor cu nivelul 
lor de incertitudine asociat, această clasificare 
poate fi utilizată pentru a defini numărul maxim 
de clasă a unei platforme meteorologice pentru a 
fi incluse într-o anumită reţea sau pentru a fi 
utilizate într-o anumită aplicaţie. Într-o lume 
perfectă, toate platformele vor fi în clasa 1, dar 
lumea reală nu este perfectă şi unele compro-
misuri sunt necesare. Este mult mai valoros de   
a accepta această situaţie şi să o documentezi 
prin intermediul acestei clasificări de amplasare. 

Cel puţin, mediul de amplasare este 
cunoscut şi documentat în metadate. Este 
evident posibil şi recomandat a documenta pe 

deplin platforma, dar riscul este că o platformă 
complet documentată poate creşte complexitatea 
metadatelor, care ar limita de multe ori  
utilizarea lor operaţională. Acesta este motivul 
definirii acestei clasificări a amplasării, pentru   
a condensa informaţiile şi pentru a facilita 
utilizarea operaţională a acestor informaţii din 
metadate. 

O platformă ca un întreg nu are număr 
unic de clasificare. Fiecare parametru ce este 
măsurat pe o platformă meteorologică are 
propria sa clasă şi este uneori diferit de  
celelalte. Dacă este necesară o clasificare la 
nivel global a unei platforme, valoarea maximă 
a claselor de parametrii poate fi utilizată. 

 
 
 

2. DATE ŞI METODE 
 
Etapele întocmirii unei fişe de reprezentati- 
vitate pentru o platformă meteorologică sunt 
următoarele: 

1. Vectorizarea obstacolelor aflate într-un areal 
de 100 m în jurul platformei meteorologice   
cu ajutorul unui soft de SIG (Sisteme 
Informaţionale Geografice) – QGis Valmiera 
(Fig. 1); 

2. Realizarea unui grafic cu toate obstacolele 
identificate şi colectarea informaţiilor legate 
de înălţimea, lungimea şi lăţimea obstacolului 
precum şi materialul din care este alcătuit 
obstacolul, tipul solului, înclinaţia terenului şi 
sursele de căldură aflate în apropierea 
platformei meteorologice; 

3. Introducerea informaţiilor legate de obstacole 
în Google Earth şi realizarea unei hărţi în 3D  
a arealului în care este amplasată platforma 
meteorologică (Fig. 2); 

4. Completarea fişei tip de reprezentativitate 
conform modelului Organizaţiei Mondiale de 
Meteorologie atât în engleză cât şi în română 
(Microsoft Word). 
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Fig. 1. Graficul obstacolelor pentru staţia meteorologică Iaşi realizat în QGis 

 

 

Fig. 2. Schema 3D pentru staţia meteorologică Iaşi realizată în Google Earth 
 

4. REZULTATE 
 
Obiectivul principal al acestei clasificări este de 
a documenta prezenţa obstacolelor aproape de 
locul de măsurare. Prin urmare, relieful natural 
al peisajului nu poate fi luat în considerare, dacă 
este departe (adică > 1 km). O metodă de a 
judeca în cazul în care relieful este reprezentativ 

pentru zona înconjurătoare este următoarea: o 
mutare a platformei cu 500 m schimbă clasa 
obţinuta? În cazul în care răspunsul este nu, 
relieful este o caracteristică naturală a zonei şi 
nu este luată în considerare. 

Zone de teren sau urbane complexe duc în 
general la un număr mare al clasei. În astfel de 
cazuri, un steag suplimentar "S", poate fi 

 87



adăugat la numere de clasa 4 sau 5 pentru a 
indica mediul specific sau aplicaţia specifică (de 
exemplu: 4S). 

Temperatura şi umiditatea aerului 

Senzorii situaţi în interiorul unui adăpost 
ar trebui să fie montaţi la o înălţime determinată 
de serviciul meteorologic (între 1,25 m şi 2 m). 
Înălţimea nu trebuie să fie mai mică de 1,25 m. 
Respectarea limitei superioare este mai puţin 
strictă, având în vedere că gradientul de tempe-
ratură faţă de înălţime este în scădere cu 
înălţimea. De exemplu, diferenţa de temperatură 
pentru senzori amplasaţi între 1,5 şi 2 m este 
mai mică de 0,2 °C. 

Principalele discrepanţe sunt cauzate de 
suprafeţele nenaturale şi de umbrire: 

Obstacolele din jurul adăpostului influen-
ţează echilibrul iradiativ al adăpostului. Un 
adăpost aproape de un obstacol vertical poate    
fi umbrit de radiaţia solară sau "protejat" 
împotriva răcirii radiative nocturne a aerului, 
prin primirea radiaţiei infraroşie mai calde de    
la acest obstacol sau influenţat de radiaţia 
reflectată; 

Suprafeţele artificiale vecine pot încălzi 
aerul şi ar trebui să fie evitate. Importanţa 
influenţei lor depinde de condiţiile de vânt, 
având în vedere că vântul afectează nivelul 
schimburilor de aer. Suprafeţele nenaturale sau 
artificiale ce trebuie luate în considerare sunt 
sursele de căldură, suprafeţe reflectorizante     
(de exemplu: clădiri, suprafeţe din beton,  
parcări etc.) şi surse de apă (de exemplu: iazuri, 
lacuri, zone irigate etc.). 

Ar trebui să fie evitate  umbririle cauzate 
de obstacole din apropiere. Umbrirea   din cauza 
reliefului natural nu este luată în considerare 
pentru clasificare. 

Înălţimea de creştere a vegetaţiei indicată 
reprezintă înălţimea vegetaţiei menţinută        
într-o manieră "de rutină". Se face o distincţie 
între înălţimea structurală a vegetaţiei (pe tip     
de vegetaţie prezente pe amplasament) şi 
înălţimea rezultată dintr-o întreţinere slabă. Prin 
urmare clasificarea amplasamentului dat se   
face pornind de la ipoteza întreţinerii periodice 
(cu excepţia cazului în care întreţinerea nu este 
posibilă). 

Clasa 1 

(a) teren plat, orizontal, înconjurat de un spaţiu 
deschis, pantă mai puţin de 1/3 (19°); 

(b) sol acoperit cu vegetaţie naturală şi măruntă 
(<10 cm) reprezentativă pentru regiune;  

(c) punctul de măsurare amplasat: 
– la mai mult de 100 m de surse de 

căldură sau de suprafeţe reflectorizante 
(clădiri, suprafeţe de beton, parcări, etc); 

– la mai mult de 100 m de o întindere    de 
apă (cu excepţia cazului în care este 
semnificativă pentru regiune);  

– departe de orice umbră proiectată când 
soarele este mai sus de 5°. 

 
O sursă de căldură (sau întindere de apă) 

este considerată a avea un impact în cazul în 
care ocupă mai mult de 10 la sută din suprafaţa 
zonei circulare de 100 m din jurul adăpostului, 
constituie 5% dintr-un inel circular de 10-30 m 
sau ocupă 1% dintr-un cerc de 10 m. (Fig. 3). 

Clasa 2 

(a) teren plat, orizontal, înconjurat de un spaţiu 
deschis, înclinare pantă mai puţin de 1/3  
(19°); 

(b) sol acoperit cu vegetaţie naturală şi măruntă 
(<10 cm), reprezentativă pentru regiune; 

 

Fig. 3. Schema cerinţelor clasei 1 în ceea ce priveşte sursele de caldură din apropierea platformei meteorologice 
(“Annex 1.B – Siting classifications for surface stations on land”) 
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(c) punctul de măsurare amplasat: 
– la mai mult de 30 m de surse de căldură 

artificiale sau suprafeţe reflectorizante 
(clădiri, suprafeţe de beton, parcări, etc);  

– la mai mult de 30 m de o întindere de 
apă (cu excepţia cazului în care este 
semnificativă pentru regiune); 

– departe de orice umbră proiectată când 
soarele este mai sus de 7°. 

O sursă de căldură (sau întindere de apă) 
este considerată a avea un impact în cazul în 
care ocupă mai mult de 10 la sută din suprafaţa 
zonei circulare de 30 m din jurul adăpostului, 
constituie 5% dintr-un inel circular de 5-10 m 
sau ocupă 1% dintr-un cerc de 5 m. 

 
Clasa 3 (incertitudinea estimată supli-

mentar adăugată amplasamentului de până la 
1°C).  

(a) sol acoperit cu vegetaţie naturală şi măruntă 
(< 25 cm), reprezentativă pentru regiune; 

(b) punctul de măsurare amplasat:  
– la mai mult de 10 m de surse de căldură 

artificiale şi suprafeţe reflectorizante 
(clădiri, suprafeţe de beton, parcări, etc); 

– la mai mult de 10 m de o întindere de 
apă (cu excepţia cazului în care este 
semnificativă pentru regiune); 

– departe de orice umbră proiectată când 
Soarele este mai sus de 7°. 

O sursă de căldură (sau întindere de apă) 
este considerată a avea un impact în cazul în 
care ocupă mai mult de 10 la sută din suprafaţa 
zonei circulare de 10 m în jurul adăpostului său 
sau ocupă 5% dintr-un cerc de 5 m. 

 
Clasa 4 (incertitudinea estimată supli-

mentar adăugata amplasamentului de până la 
2°C).  

(a) surse de căldură artificiale şi suprafeţe 
reflectorizante apropiate (clădiri, suprafeţe 
de beton, parcări, etc) sau întindere de apă 
(cu excepţia cazului în care este semnific-
ativă pentru regiune), ocupând: 

– mai puţin de 50% din suprafaţa unei 
zone circulare de 10 m în jurul adăpos-
tului; 

– mai puţin de 30% din suprafaţa unei 
zone circulare de 3 m în jurul adăpos-
tului; 

(b) Departe de orice umbră proiectată când 
Soarele este mai sus de 20°. 

Clasa 5 (incertitudinea estimată supli-
mentar adăugată amplasamentului de până la 
5°C).  

Amplasamentul care nu îndeplineşte 
cerinţele de la clasa 4. 

 
Precipitaţiile 
 
Vântul este cea mai mare sursă de 

perturbare a măsurătorilor de precipitaţii, 
datorită efectului instrumentului asupra fluxului 
de aer. Cu excepţia cazului în care pluviometrele 
sunt protejate în mod artificial împotriva 
vântului, de exemplu, de un scut de vânt, cele 
mai bune amplasamente sunt adesea găsite în 
luminişuri din păduri sau livezi, printre copaci, 
în păduri de tufişuri sau arbuşti sau în cazul în 
care alte obiecte acţionează ca o protecţie 
împotriva vântului eficace împotriva vânturilor 
din toate direcţiile. Condiţiile ideale pentru 
amplasare sunt cele în care echipamentul este 
instalat într-o zonă înconjurată uniform de 
obstacole de înălţime uniformă. Un obstacol 
reprezintă un obiect cu o lăţime unghiulară de 
10° sau mai mare. 

Alegerea unui astfel de amplasament nu 
este compatibilă cu constrângerile în ceea ce 
priveşte respectarea înălţimilor altor echipa-
mente de măsurare. Astfel de condiţii sunt, 
practic, nerealiste.  

În cazul în care obstacolele nu sunt 
uniforme, acestea sunt predispuse la a genera 
turbulenţe, care denaturează măsurătorile; acest 
efect este mai pronunţat pentru precipitaţiile 
solide. Este motivul pentru care mai multe  
reguli realistice de altitudine impun o anumită 
distanţă faţă de obstacole. Orientarea unor astfel 
de obstacole cu privire la direcţia predominantă 
a vântului nu este în mod deliberat luată în 
considerare. Într-adevăr, precipitaţiile în canti-
tăţi mari sunt adesea asociate cu factori de 
convecţie, prin care direcţia vântului nu este 
neapărat cea a vântului dominant. Obstacolele 
sunt considerate de înălţime uniformă în cazul în 
care raportul dintre cea mai mare şi cea mai 
mică înălţime este mai mic decât 2.  

Referinţă pentru înălţimile obstacolelor 
este înălţimea de captare a pluviometrului. 

 
Clasa 1 

(a) teren plat, orizontal, înconjurat de o zonă 
deschisă, pantă mai mică de 1/3 (19°). 
Pluviometru înconjurat de obstacole de 
înălţime uniformă, văzut sub un unghi de 
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elevaţie între 14° la 26° (obstacole la o 
distanţă între 2 până la 4 ori înălţimea lor);  

(b) teren plat, orizontal, înconjurat de o zonă 
deschisă, pantă mai mică de 1/3 (19°). 
Pentru un pluviometru protejat în mod 
artificial împotriva vântului, instrumentul  
nu trebuie neapărat să fie protejat de 
obstacole de înălţime uniformă. În acest  
caz, orice alte obstacole trebuie să fie situate 
la o distanţă de cel puţin 4 ori înălţimea    
lor.  (Fig. 4) 

Clasa 2 (incertitudinea estimată supli-
mentar adăugata amplasamentului de până la 
5%). 
(a) teren plat, orizontal, înconjurat de o zonă 

deschisă, pantă mai mică de 1/3 (19°);  
(b) obstacolele posibile trebuie să fie situate la o 

distanţă de cel puţin de două ori înălţimea 
obstacolului (în raport cu înălţimea de 
captare a pluviometrului). 
 
Clasa 3 (incertitudinea estimată supli-

mentar adăugată amplasamentului de până la 
15%). 
(a) Terenul este înconjurat de o zonă deschisă, 

pantă mai mică de 1/2 (<30°);  
(b) obstacolele posibile trebuie să fie situate la o 

distanţă mai mare decât înălţimea 
obstacolului. 
 
Clasa 4 (incertitudinea estimată supli-

mentar adăugată amplasamentului de până la 
25%)  
(a) teren abrupt în pantă (> 30°); 
(b) obstacolele posibile trebuie să fie situate la  

o distanţă mai mare decât jumătate (1/2) 
înălţimea obstacolului. 

Clasa 5 (incertitudinea estimată supli-
mentar adăugată amplasamentului de până la 
100%) 

Obstacolele situate mai aproape de 
jumătate (1/2) din înălţimea lor (copac, acoperiş, 
perete, etc). 

 
Vântul la suprafaţa solului (10m) 
 
Reguli de elevaţie convenţionale stipulează 

că senzorii ar trebui să fie plasaţi la 10 m 
deasupra nivelului suprafeţei solului şi pe teren 

deschis. Teren deschis aici reprezintă o  
suprafaţă în care obstacolele sunt situate la o 
distanţă minimă egală cu cel puţin 10 ori 
înălţimea lor. 

 

Fig. 4. Schema cerinţelor clasei 1 în privinţa senzorului de precipitaţii 
(după “Annex 1.B – Siting classifications for surface stations on land”) 

 

 
Rugozitatea  
 
Măsurători ale vântului sunt perturbate, nu 

numai de obstacolele din jur; rugozitatea 
terenului joacă de asemenea un rol. O.M.M. 
defineşte vântul care suflă la o înălţime 
geometrică de 10 m şi cu o lungime a rugozităţii 
de 0.03 m ca fiind vântul la suprafaţa solului 
pentru staţiile terestre.  

Acesta este considerat ca fiind un vânt de 
referinţă pentru care sunt cunoscute condiţiile 
exacte (înălţime de 10 m şi lungimea de 
rugozitate 0,03 m).  

Prin urmare, rugozitatea în jurul ampla-
samentului de măsurare trebuie să fie documen-
tată. Rugozitatea ar trebui să fie folosită pentru  
a transforma vântul măsurat conform vântului  
de referinţă, dar această procedură poate fi 
aplicată numai în cazul în care obstacolele nu 
sunt prea aproape.  
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Clasificarea rugozităţii: 
 

Indexul 
Clasei 

Scurta descriere teren 
zo  

(m) 

2 
Suprafeţe noroi, zăpadă; fără
vegetaţie, obstacole 

0.005

3 
Deschidere teren plat; iarbă, 
câteva obstacole izolate 

0.03

4 
Culturi mici; obstacole 
ocazionale mari, x / H> 20 

0.10

5 
Culturile înalte; obstacolele 
împrăştiate, 15 <x / H <20 

0.25

6 
Parkland, arbuşti; numeroase 
obstacole, x / H ~ 10 

0.5 

7 
Acoperire regulata mare de 
obstacole (suburbie, pădure) 

1.0 

8 
Centrul oraşului, cu clădiri 
înalte şi joase 

>2 

Fig. 5. Tabelul claselor de rugozitate în funcţie de 
tipul suprafetei pe care este amplasată platforma           

(după “Annex 1.B – Siting classifications for   
surface stations on land”) 

 
 
Aici x este o distanţă faţă de obstacol tipică 

în direcţia opusă vântului şi H este înălţimea 
corespunzătoare obstacolelor majore. 

 
Clasificarea mediului înconjurător 

Prezenţa obstacolelor (aproape invariabilă) 
înseamnă o reducere în citiri ale mediilor de 
vânt, dar afectează mai puţin semnificativ 
rafalele de vânt. 

Următoarea clasificare presupune măsurare 
la 10 m, care este cota standard pentru 
măsurarea meteorologică. 

Când măsurătorile sunt efectuate la 
înălţime mai mică (cum ar fi măsurători 
efectuate la 2 m, aşa cum este uneori cazul 
scopurilor agroclimatologice), o clasă 4 sau 5 
este utilizată, cu steagul S (situaţie specifică). 

În cazul în care numeroase obstacole      
mai mari de 2 m sunt prezente, se recomandă   
ca senzorii să fie plasaţi cu 10 m deasupra 
înălţimii medii a obstacolelor. Această metodă 
permite influenţa obstacolelor adiacente să fie 
minimalizată. Această metodă reprezintă o 
soluţie permanentă pentru a elimina parţial 
influenţa anumitor obstacole. Impune necon-

venţional necesitatea de stâlpi mai mari care    
nu sunt standard şi, prin urmare, sunt mai 
scumpi. Trebuie avut în  vedere, pentru   
anumite amplasamente unde sunt folosite, ca 
înălţimea obstacolelor să fie deasupra nivelului 
situat la 10 m sub senzori (de exemplu, pentru 
un anemometru instalat la o înălţime de 13 m 
referinţa nivelului "solului" al obstacolelor se 
află la o înălţime de 3 m, un obstacol de 7 m  
este considerat a avea o înălţime efectivă de        
4 m). 

În cele ce urmează, un obiect este 
considerat a fi un obstacol dacă lăţimea sa 
unghiulară este mai mare de 10°, cu excepţia 
obstacolelor subţiri înalte. 

Schimburi de altitudine (pozitive sau 
negative) în peisaj, care nu sunt reprezentative 
pentru peisaj sunt considerate obstacole. 

 
Clasa 1 

(a) stâlpul trebuie să fie situat la o distanţă egală 
cu cel puţin de 30 de ori înălţimea 
obstacolelor din jur;  

(b) senzorii trebuie să fie situaţi la o distanţă 
minimă egala cu de 15 ori lăţimea 
obstacolelor înguste (stâlp, copac subţire) 
mai mare de    8 m; (Fig 6). 
 
Obstacolele izolate mai mici de 4 m pot fi 

ignorate. 

Indicele clasei de rugozitate este între 2 şi 4 
(lungime de rugozitate < 0,1 m). 

 
Clasa 2 (incertitudinea estimată supli-

mentar adăugată amplasamentului de până la 
30%, posibilitatea de a aplica corecţii):  
(a) stâlpul trebuie să fie situat la o distanţă de 

cel puţin de 10 ori mai mare decât înălţimea 
obstacolelor din jur; 

(b) senzorii trebuie să fie situaţi la o distanţă 
minimă de 15 ori lăţimea obstacole înguste 
(stâlp, copac subţire) de peste 8 m înălţime;  
 
Obstacolele izolate mai mici de 4 m pot fi 

ignorate. 

Indicele clasei de rugozitate este între 2 şi 5 
(lungimea de rugozitate < 0,25 m). 

 
În cazul în care stâlpul este situat la o 

distanţă de cel puţin 20 de ori înălţimea  
obstacolelor din jur, o corecţie poate fi aplicată. 
În caz de obstacole apropiate, o corecţie poate fi 
aplicată în unele situaţii. 
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Fig, 6. Schema cerinţelor clasei 1 pentru clasificarea mediului înconjurător  
( după “Annex 1.B – Siting classifications for surface stations on land”) 

Clasa 3 (incertitudinea estimată supli-
mentar adăugată amplasamentului de până la 
50%, corecţia nu poate fi aplicată):  
(a) stâlpul trebuie să fie situat la o distanţă de 

cel puţin 5 ori mai mare decât înălţimea 
obstacolelor din jur; 

(b) Senzorii trebuie să fie situaţi la o distanţă 
minimă de 10 ori lăţimea obstacolelor 
înguste (stâlp, copac subţire) mai mari de    
8 m. 
 
Obstacolele izolate mai mici de 5 m pot fi 

ignorate. 
 
Clasa 4 (incertitudinea estimată supli-

mentar adăugată amplasamentului mai mare de 
50%) : 
(a) stâlpul trebuie să fie situat la o distanţă de 

cel puţin 2,5 ori înălţimea obstacolelor din 
jur;  

(b) nici un obstacol cu o lăţime unghiulară mai 
mare de 60° şi o înălţime mai mare de 10 m, 
la o distanţă de 40 m.  
 
Obstacolele izolate mai mici de 6 m pot fi 

ignorate, numai pentru măsurători la 10 m sau 
mai mult. 

 
Clasa 5 (incertitudinea estimată supli-

mentar adăugată amplasamentului nu poate fi 
definită)  

Amplasamente care nu îndeplinesc cerin-
ţele de clasa 4. 

Radiaţia Globală şi Difuză 
 
Obstacolele apropiate trebuie să fie evitate. 

Umbrirea din cauza reliefului naturae nu este 
luată în considerare pentru clasificare. Obstacole 
care nu reflecta sub orizontul vizibil pot fi 
neglijate.  

Un obstacol este considerat ca reflecta dacă 
albedoul sau este mai mare de 0,5.  

Poziţia de referinţă pentru unghiurile de 
elevaţie este elementul sensibil al instrumen-
tului.  

 
Clasa 1  

(a) Nici o umbră proiectată pe senzor atunci 
când Soarele este la o înălţime unghiulară  
de peste 5°. Pentru regiuni cu latitudine       
> 60°, această limită este redusa la 3°;  

(b) Fără obstacole care nu umbresc cu o înălţime 
unghiulară peste 5° şi o lăţime totală 
unghiulară mai mare de 10°. (fig 7) 

 
Clasa 2 

 (a) Nici o umbră proiectată pe senzor atunci 
când soarele este la o înălţime unghiulară de 
peste 7°. Pentru regiuni cu latitudine > 60 °, 
această limită este redusă la 5°;  

(b) Fără obstacole care nu umbresc cu o înălţime 
de peste 7° unghiulară şi o lăţime totală 
unghiulară peste 20°. 
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Fig. 7.  Schema cerinţelor clasei 1 in privinţa senzorului de radiaţie globală si difuză  
(după “Annex 1.B – Siting classifications for surface stations on land”) 

 

Clasa 3 

(a) Nici o umbră proiectată pe senzor atunci 
când soarele este la o înălţime unghi de 
peste 10°. Pentru regiuni cu latitudine > 60°, 
această limită este redusă la 7°; 

(b) Fără obstacole care nu umbresc cu o înălţime 
unghiulară de peste 15° şi o lăţime totală 
unghiulară de peste 45°. 
 
Clasa 4 

Nici o umbră proiectată pe parcursul a mai 
mult de 30% din timpul zilei, pentru orice zi a 
anului. 

 
Clasa 5 

Umbră proiectată în mai mult de 30% din 
timpul zilei, pentru cel puţin o zi a anului. 

 
Radiaţie directă şi Durata de strălucire a 

Soarelui 

Obstacolele apropiate trebuie să fie evitate. 
Umbrirea din cauza reliefului natural nu este 
luată în considerare pentru clasificare. Obsta-
colele mai joase decât orizontul vizibil pot fi 
neglijate. 

Poziţia de referinţă pentru unghiuri este 
elementul sensibil al instrumentului. 

 
Clasa 1 

Nici o umbră proiectată pe senzor atunci 
când Soarele este la o înălţime unghiulară de 
peste 3°. (fig 8). 

 
 Clasa 2 

Nici o umbră proiectată pe senzor atunci 
când Soarele este la o înălţime unghiulară de 
peste 5°. 
 

Clasa 3 

Nici o umbră proiectată pe senzor atunci 
când Soarele este la o înălţime unghiulară de 
peste 7 °. 

 
Fig. 8. Schema cerinţelor clasei 1 in privinţa 

senzorului de radiaţie directă şi durată de strălucire a 
Soarelui (după “Annex 1.B – Siting classifications  

for surface stations on land”) 
 
 

Clasa 4 

Nici o umbră proiectată pe parcursul a mai 
mult de 30% din timpul zilei, pentru orice zi a 
anului. 

 
Clasa 5 

Umbră proiectată mai mult de 30% din 
timpul zilei, pentru cel puţin o zi a anului. 

 
În urma stabilirii şi alocării claselor pentru 

fiecare parametru mai sus menţionat şi după 
parcurgerea etapelor prezentate la începutul 
lucrării pentru elaborarea fişelor de 
reprezentativitate pentru o platformă meteo-
rologică, ca şi produs final, rezultatul este 
exemplificat în figurile 9 şi 10 pentru staţia 
meteorologică Buzău. Platforma staţiei este 
amplasată într-o zonă degajată şi fără obstacole 
mari ce ar putea afecta măsurătorile. Totodată, 
cel mai mare obstacol (clădire), se află la o 
distanţă de 88 m faţă de centrul platformei 
meteorologice pe direcţia nord având o înălţime 
de 10 m. 

 
Au fost întocmite fişele de reprezen-

tativitate pentru toate cele 14 staţii meteo-
rologice ce transmit mesaj CLIMAT în 
Internaţional (Bucureşti - Băneasa, Buzău, 
Bistriţa, Caransebeş, Cluj-Napoca, Craiova, 
Constanţa, Galaţi, Iaşi, Sibiu, Sulina, Suceava, 
Timişoara, Vf. Omu). 
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Fig. 9. Fişa de reprezentativitate pentru staţia 
meteorologică Buzău în limba română 

 
 
 

 

Fig. 10. Fişa de reprezentativitate pentru staţia 
meteorologică Buzău în limba engleză 

În urma parcurgerii criteriilor de clasificare 
pentru staţia meteorologică Buzău, a rezultat că 
platforma meteorologică primeşte număr de 
clasă 1, prin urmare fiind o staţie meteorologică 
ce poate fi considerată ca fiind reprezentativă 
pentru zona de amplasare. 

Un alt exemplu de fişă de reprezentativitate 
pentru o staţie meteorologică este cazul staţiei 
meteorologice de munte Vf. Omu. Platforma 
staţiei este una de dimensiuni reduse şi 
amplasată pe vârful muntelui la o altitudine de 
2504 m. Staţia meteorologică Vf. Omu primeşte 
clasa 1 de reprezentativitate având în vedere că 
orizontul nu este opturat de obstacole cu 
excepţia clădirii staţiei meteorologice pe direcţia 
de vest. (fig. 11). 

 

 

Fig. 11.  Fişa de reprezentativitate pentru staţia 
meteorologică Vf. Omu în limba română 

 

CONCLUZII 
 
Obiectivul principal al acestei clasificări este de 
a documenta prezenţa obstacolelor aproape de 
locul de măsurare. Prin conectarea măsurătorilor 
cu nivelul lor de incertitudine asociat, această 
clasificare poate fi utilizată pentru a defini 
numărul maxim de clasă atribuit unei platforme 
meteorologice astfel încât aceasta poate fi 

 94 



 95

inclusă într-o anumită reţea sau pentru a fi 
utilizată într-o anumită aplicaţie.  

Pentru elaborarea acestor fişe de reprezen-
tativitate au fost testate diverse pachete 
software. Rezultatele obţinute cu fiecare dintre 
ele au permis stabilirea acelor pachete software 
adecvate pentru finalizarea fişelor, conform 

cerinţelor. Pe viitor, pentru restul staţiilor 
meteorologice din reţeaua naţională, vor fi 
folosite aceste unelte software pentru a completa 
baza de metadate a Administraţiei Naţionale de 
Meteorologie cu fişele de reprezentativitate 
elaborate conform cerinţelor Organizaţiei 
Mondiale de Meteorologie. 
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